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Uchwała Nr 3423/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2021 roku 

 

w sprawie Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” oraz ogłoszenia naboru 

wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2021 r. z zakresu ochrony środowiska                  

w ramach tego Programu. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

  

§ 1 

 

Postanawia się zrealizować Program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” (zwany dalej 

Programem). 

§ 2 

 

Zatwierdza się Regulamin Programu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Obsługę organizacyjną i merytoryczną Programu prowadzi Departament Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Powołuje się Kapitułę Programu w składzie: 

1). Przewodniczący     - Jacek Bogusławski 

2). Zastępca Przewodniczącego    - Marzena Andrzejewska – Wierzbicka 

3). Sekretarz      - Małgorzata Knapczyk 

 

§ 5 
 

Ogłasza się nabór wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2021 r. z zakresu ochrony 

środowiska w ramach Programu na łączną kwotę 250 000,00 zł. 

 

§ 6 
 

Nabór wniosków, ich ocena i przyznanie dofinansowania następuje zgodnie z zasadami zawartymi          

w Regulaminie Programu. 

 

§ 7 

 

Wykonanie uchwały powierza się p.o. Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 8 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 3423/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2021 roku 

 

 

Zanieczyszczenie powietrza, niedobór lub nadmiar wody, miejskie wyspy ciepła, utrata naturalnych 

siedlisk to jedne z wielu wyzwań dla współczesnego społeczeństwa. Formą łagodzenia zmian klimatu 

oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych jest wprowadzanie elementów błękitno-zielonej 

infrastruktury, takich jak zielone dachy i fasady czy systemy zrównoważonej gospodarki  deszczówką, 

które przynoszą korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. 

 

Celem Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” jest przywracanie równowagi 

przyrodniczej oraz poprawa mikroklimatu poprzez tworzenie błękitno - zielonej infrastruktury.            

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zamierza wesprzeć finansowo działania, polegające               

na ochronie i wzmacnianiu środowiska przyrodniczego i jego ekosystemów.  

 

Środki finansowe na organizację i przeprowadzenie przedmiotowego Programu zostały ujęte  

w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2021 r. w dziale 900, rozdziale 90095, § 2710. 


