VII edycja projektu granatowego "Zielona
Ławeczka"
Z roku na rok coraz mocniej zdajemy sobie sprawę jak ważnym elementem miasta jest roślinność. Poza
możliwością miłego spędzenia czasu na ławce pod koroną drzew w upalny dzień, zieleń miejska ma inne bardzo
ważne zdanie. W dobie nasilających się zmian klimatu, z jakimi mamy do czynienia, a także przy nie najlepszym
stanie powietrza, rośliny w miastach odgrywają ważną rolę. Zmniejszają ilość zanieczyszczeń, zapobiegają
znacznemu wzrostowi temperatury i osłabiają siłę wiatru.
Projekt "Zielona Ławeczka" już od 7 lat pomaga mieszkańcom otwartych osiedli w przemianie swoich podwórek
w miejsca spotkań i odpoczynku, ale również w „płuca miasta”. Otwarta przestrzeń dostępna dla wszystkich
pozwala na zawieranie nowych znajomości i zacieśnianie istniejących. Z drugiej strony pozwala odpocząć i
wyciszyć się.Trwa nabór zgłoszeń w ramach tegorocznej edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”
przewidującego dofinansowanie projektów polegających na zaplanowaniu i stworzeniu przez zespół sąsiedzki
mini-ogrodu z „zieloną ławką”
Kto może aplikować?
Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca
zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie
zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider,
który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.
Na stronie konkursu znajduje się wiele wskazówek i inspiracji oraz ciekawych linków i artykułów.
Ponadto, na stronie konkursu znajdują się podpowiedzi jak krok po kroku wykonać zadania konkursowe.
Zajrzyjcie do Planu Działań.
Do kiedy można się zgłaszać?
WYSTARCZY ZAREJESTROWAĆ ZESPÓŁ i DO 6 CZERWCA 2021 R. PRZESŁAĆ SWÓJ PROJEKT.
Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty i samorządy)
w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.
Maksymalna wartość grantu rzeczowo-pieniężnego wynosi 1950 zł.
W skład grantu wchodzi:
a. dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
-bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1200 zł;
- wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
b. ławka parkowa – wartość 450 zł;

Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana. Wysokość kwoty zostanie
ustalona na podstawie liczby punktów przyznanych przez sędziów.
Organizatorem konkursu jest Fundacja BOŚ.
Więcej na https://zielonalaweczka.pl/

