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Szanowni Państwo!

Jak  wiadomo,  w  Unii  Europejskiej  szansą  finansowania  działań  z  zakresu  ochrony  przyrody  jest
fundusz Life-Nature. Już od ubiegłego roku Polska może z niego korzystać.

Kilkanaście  dni  temu  zostały  ogłoszone  zasady  naboru  projektów  do  "Life-Nature  2005".
Wnioski  trzeba  przygotować  do  końca  września  2004  r., a  Komisja  Europejska  rozpatrzy je  w
kilkuetapowej procedurze; ostatecznej decyzji  można spodziewać się w  czerwcu 2005 r.  Wnioski
mogą składać ptaktycznie wszystkie podmioty - a więc parki narodowe i krajobrazowe, województwa,
organy samorządu, jednostki Lasów Państwowych, organizacje pozarządowe.

W Life-Nature wnioski z całej Europy konkurują ze sobą. W interesie polskiej ochrony przyrody
jest więc, by polskie podmioty przygotowały jak najwięcej i jak najlepszych wniosków.

Chcemy wspierać ten proces. Jesteśmy gotowi także podzielić się naszymi doświadczeniami
ze  skutecznego  aplikowania  do  Life  2004  (nasz  wniosek  dotyczący  ochrony  wysokich  torfowisk
bałtyckich został zakwalifikowany do finansowania jako jedyny dotychczas z Polski).
W związku z tym zapraszamy na: 

Prezentację "Nasze doświadczenia z Life 2004"
która  odbędzie  się  w poniedziałek  19  lipca  2004,  w  Poznaniu,  o  godzinie  12.00 w  gościnnie
udostępnionej sali PTOP "Salamandra", w Forcie IIa na Osiedlu Czecha (patrz załączona mapka).
Spotkanie  jest  bezpłatne,  jednak  ilość  miejsca  jest  ograniczona,  dlatego prosmy o  wcześniejsze
poinformowanie o chęci uczestnictwa pocztą elektroniczną pod adresem lkp@lkp.org.pl.

Na spotkaniu:
 Na  przykładzie  naszego  wniosku  opowiemy  o  procedurze  przygotowania,  składania  i

rozpatrywania wniosków w Life
 Przedstawimy różnice między zasadami Life 2005 i Life 2004
 Spróbujemy,  z  wykorzystaniem  naszych  doświadczeń,  odpowiedzieć  na  najczęściej

zadawane pytania: Jak dużą dotację można uzyskać z Life? Co może być przedmiotem
wniosku? Czy przykładowe Państwa tematy kwalifikują się do Life? Jak dobrać partnerów?
Jak szczegółowy kosztorys trzeba przygotować? Skąd w warunkach Polski wziąść wkład
własny?

Warsztaty "Przygotowanie wniosków Life 2005"
które  odbędą  się  w  dniach  6-7  sierpnia  2004,  w  Stacji  Terenowej  Klubu  Przyrodników  w
Owczarach k.  Kostrzyna nad Odrą. Początek w piątek 6.08 o godzinie 15, zakończenie w sobotę
7.08 o godzinie 14. Koszt warsztatów wyniesie 200 zł od osoby, a cena ta obejmuje udział oraz
nocleg  i  wyżywienie  od  obiadu  6.08  do  obiadu  7.08  włącznie.  Liczba  miejsc  jest  ograniczona  i
decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia chęci udziału w warsztatach należy przesyłać do biura w
Świebodzinie na załączonych kartach zgłoszenia - pocztą elektroniczną lkp@lkp.org.pl, pocztą zwykłą
lub faksem. Osoby przyjęte otrzymają pocztą elektroniczną dalsze szczegółowe informacje.

Na warsztatach:
 Wspólnie przećwiczymy tworzenie struktury logicznej projektu w schemacie Logframe, co

jest warunkiem stworzenia dobrego projektu do Life
 Przećwiczymy praktycznie wypełnianie formularzy Life-Nature

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które zamierzają przygotować wnioski w bieżącej edycji Life-
Nature i które akceptują ideę warsztatów, polegającą na wymianie doświadczeń i wzajemnej pomocy
dla zapewnienia jak najlepszej puli polskich wniosków. 

Chcąc napisać dobry wniosek do Life 2005, trzeba zacząć o tym myśleć już teraz!

Zapraszamy!
Paweł Pawlaczyk



DOJAZD DO FORTU IIA W POZNANIU
(SPOTKANIE 19 .07.2004, GODZINA 12:00)

KARTA ZGŁOSZENIA

NA WARSZTATY " PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW LIFE 2005" W OWCZARACH, 5-7.08.2004

Imię i nazwisko: .................................................

Instytucja: ..........................................................

Adres do korespondencji: .................................

Telefon: .......................... Fax: .................... Email: ..........................

Fakturę wystawić na: ........................................................................................................
NIP: ................................      Upoważniam do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Myślę o przygotowaniu wniosku dotyczącego ochrony .......................................................

w obszarze: .........................................................................................................................

Uwagi (np. posiłki wegetariańskie): .....................................................................................

Podpis: ..........................


