Zał. 2. Nowe inicjatywy, które wpisują się w realizację PEP2030
Horyzont
czasowy

Nazwa działania/Projekt
strategiczny

Nazwa zadania

Krótki opis

Obszar – wybierz spośród:
inwestycje,
programowanie,
finansowanie, legislacja,
analiza, inne

Cel: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska (II)
Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu (II.1)
202441. Ochrona różnorodności
Ochrona rzadkich i chronionych gatunków i siedlisk na Realizacja zadań ochronnych zapisanych
finansowanie/inne
PGL LP
2030
biologicznej
terenach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe
w ustanowionych dokumentach dla
obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów.
Czynna ochrona gatunków i siedlisk
występujących na terenach LP.
Opracowanie założeń do prowadzenia
ochrony czynnej, np. w ramach
tworzonych planów urządzenia lasu na
obszarach Natura 2000 na postawie art.
11 ustawy o ochronie przyrody.
Wsparcie ośrodków rehabilitacji dzikich
zwierząt prowadzonych przez LP.
Wzbogacenie bazy edukacyjnej ośrodków
LP oraz prowadzenie edukacji
przyrodniczej, ukierunkowanej na
identyfikowanie się z naturą, pokazanie
korzyści z przebywania na łonie natury,
zaciekawienia przyrodą, ukazanie lasu
jako miejsca relaksu i wyciszenia.
Ochrona różnorodności biologicznej
poprzez rozwój tzw. zielonej i błękitnej
infrastruktury na terenach zarządzanych
przez PGL LP.
Promocja dobrych praktyk w ochronie
przyrody, współpraca różnych środowisk,
wymiana doświadczeń.
Cel szczegółowy: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych
Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zmianom klimatu (III.1)
Do 2030
54. Zmniejszenie emisji gazów
Wsparcie inwestycji związanych ze wzrostem produkcji Wsparcie rozwoju energetyki
finansowanie
NFOŚiGW
cieplarnianych do powietrza
energii ze źródeł odnawialnych
odnawialnej, poprawy jakości powietrza,
oraz promowanie wykorzystania OZE
poprzez wdrażanie programu
priorytetowego „Mój Prąd” polegającego
na dofinansowaniu zakupu i montażu
mikroinstalacji fotowoltaicznej od 2 kW
do 10 kW dla osób fizycznych, które są
stroną umowy kompleksowej na sprzedaż
i dostawę energii.

1

W przypadku wymienienia kilku podmiotów odpowiedzialnych koordynatorem zadania, czyli podmiotem wiodącym, jest pierwszy wymieniony. Pozostałe są podmiotami współpracującymi przy realizacji zadania.

Podmiot odpowiedzialny1

Kierunek interwencji: Adaptacja do zmian klimatu (III.2)
Do 2030
Miasto z klimatem
Projekt strategiczny Miasto z klimatem

Celem projektu jest poprawa jakości życia
mieszkańców miast oraz wsparcie miast
w transformacji w przyjazne i neutralne
klimatycznie.
W ramach projektu planuje się:
 zbadanie postępu miast w
prowadzonej polityce
ekologicznej;
 zorganizowane konkursów: na
najlepszy projekt służący
ochronie i adaptacji do zmian
klimatu oraz konkursu dla
młodzieży szkół
ponadpodstawowych na
opracowanie planu adaptacji do
zmian klimatu dla terenu szkoły i
jej najbliższej okolicy;
 uruchomienie nowych narzędzi
wsparcia w zakresie inwestycji
miejskich służących adaptacji do
zmian klimatu oraz ochrony
klimatu;
 uproszczenie przepisów i
funkcjonujących programów
(m.in. Programu Czyste
Powietrze);
 wypracowanie, we współpracy
z przedstawicielami organizacji
pozarządowych, naukowcami,
ekspertami i samorządami
propozycji nowych rozwiązań np.:
inicjatyw legislacyjnych,
mechanizmów finansowych, czy
innych rozwiązań wspierających
miasta.
Cel szczegółowy: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (I)
Kierunek interwencji: Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania (I.2)
Do 2030
22. Redukcja emisji
Wsparcie termomodernizacji placówek oświatowych
Planowane jest uruchomienie nowego
zanieczyszczeń do powietrza
mechanizmu wsparcia w celu
dofinansowania działań związanych z
poprawą efektywności energetycznej
placówek oświatowych. Obecnie trwają
analizy i prace przygotowawcze.

inwestycje,
programowanie,
finansowanie, legislacja,
analiza, inne
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