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Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie 
poniższej informacji dotyczącej tegorocznej edycji 
konkursu ZIELONA ŁAWECZKA. Fundacja Banku 
Ochrony Środowiska po raz kolejny zaprasza mieszkańców polskich miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców 
do udziału w konkursie grantowym ECZKA.
W VIII edycji ponownie zachęcamy do wspólnej zmiany oblicza polskich osiedli, oferując grant na stworzenie zielo
nego zakątka, który będzie nie tylko miejscem wspólnego wypoczynku, ale również elementem retencji 
i cennym ogniwem różnorodności biologicznej.

W obliczu nasilających się zmian klimatu zieleń miejska staje się nic tylko cieszącym oko elementem miejskiego krajo
brazu, ale także ważnym aspektem adaptacji miast do zmian klimatu. Z roku na rok coraz mocniej zdajemy sobie 
sprawę, jak ważnym elementem miasta jest roślinność. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza, zwiększanie retencji 
wody, zmniejszanie siły wiatru czy obniżanie temperatury to tylko niewielka część korzyści płynących z wysokiego 
udziału zieleni w miejskim krajobrazie. Nie do przecenienia są również aspekty społeczne i rekreacyjne. Miejskie 
tereny zielone zapewniają odpoczynek i bieżący kontakt z przyrodą często stając się miejscem spotkań i spędzania 
czasu z bliskimi. To właśnie tam zawierane są nowe znajomości i zacieśniają się już istniejące. Wszystko to sprawia, 
że tego typu tereny są nie tylko płucami miasta, ale również jego sercem.

Projekt ZIELONA ŁAWECZKA już od 2014 roku pomaga mieszkańcom otwartych osiedli w przemianie swoich podwórek 
w miejsca spotkań i odpoczynku, pełne życia i zieleni. W dotychczasowych edycjach konkursu powstało ponad 
400 projektów, z czego aż 140 otrzymało dofinansowanie i zostało zrealizowanych w ramach konkursu. Taki wynik 
nie byłoby możliwy bez wsparcia samorządów i zarządców nieruchomości, którzy pomogli w stworzeniu wymarzo
nych ogródków w wielu polskich miastach. Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i liczymy, że również w tym 
roku wspólnie dołożymy cegiełkę się do realizacji kolejnych pomysłów i popraw}- jakości życia mieszkańców.

Na kolejnej stronie zamieściliśmy szczegółowe informacje o projekcie. Będziemy wdzięczni za rozpo
wszechnienie ich wśród mieszkańców miast i zarządców nieruchomości, tak by informacja o konkursie 
dotarła do jak najszerszego grona zainteresowanych. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem 
projektu: Dominikiem Brodą pod adresem mailowym laweczka@fundacjabos.pl

l
y\ C.cA-

Prezes Zarządu Fundacji 
Banku Ochrony Środowiska

[yO Oj YO. i 0-cr-,

Fundacja Banku Ochrony Środowiska od 2010 roku prowadzi działania skupiające się ekologii, zdrowiu i wolon
tariacie. Swoje projekty realizujemy przede wszystkim w formie konkursów skierowanych do każdej grupy wieko
wej. Nasze projekty stanowią doskonały sposób nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale również na podjęcie 
realnych działań służących ochronie środowiska. Udział we wszystkich naszych konkursach jest bezpłatny.

tel. 507 006 579 
fundacjabos.pl

ul. Żelazna 32 
00-832 Warszawa
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4 ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy 
adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, samorządy 
i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.
Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, 
miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca 
wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać 
utratę wody. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać 
wspólnymi siłami - wystarczą tylko chęci i dobry pomysł!
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\V IJeśli jesteś mieszkańcem otwartego osiedla w mieście powyżej 10 tysięcy 

mieszkańców, porozmawiaj z sąsiadami, zbierz zespół i zarejestruj się 
na stronie zielonalaweczka.pl.
Ostatnim dniem na rejestrację jest 17 maja 2022 r.
Przeczytajcie uważnie regulamin dostępny na stronie projektu.

^ Odwiedźcie zakładkę „Plan działań” i zapoznajcie się ze wszystkimi zadaniami. 
Przystąpcie do działania!

* Na realizację zadań i wysłanie wniosku macie czas do 1 czerwca 2022 r.
Wśród wszystkich projektów wybierzemy maksymalnie 15 najlepszych.
W wyborze pomogą nam architekci krajobrazu.
Ze zwycięskimi zespołami podpiszemy umowę na przekazanie grantu, 
w trakcie planowania i realizacji prac, możliwa będzie konsultacja projektu 
z architektem krajobrazu.
Po realizacji projektu, wyślijcie sprawozdanie, w którym pokażecie nam 
efekty swoich prac.

& Czas na przesłanie sprawozdania z realizacji projektu mija 30 września 2022 r.
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Projekt realizowany jest poprzez stronę WYSOKOŚĆ GRANTU -)>»»»»»
internetową zielonalaweczka.pl. Można Naj ePsze ProJe y ° ^yniają gran y

znalezc na mej szczegółowe informacje / D|a projektów uwzględniających
o projekcie, regulamin, terminarz, a także ^ elementy retencji:
opis zadań niezbędnych do wzięcia udzia- \
łu w projekcie. Przygotowaliśmy dla Was / Dla projektów nieuwzględniających 
również bazę wiedzy, w której znajdziecie g elementów retencji: Q| J
wskazówki w jaki sposób przystąpić \ Do każdego grantu dodajemy zieloną ławkę \ 
do działania, tak by realizacja projektu 25Ł parkową oraz tabliczkę informującą o realiza- 
udała się w 100%. g ^ °9ródka w ramach P^jektu.
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PATRON HONOROWY: Więcej informacji: zielonalaweczka.pl 
Kontakt: laweczka@fundacjabos.pl 
Koordynator projektu: Dominik Broda

j^jj Ministerstwo
Klimatu i Środowiska
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