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                                                 Załącznik do uchwały nr 4167/21 

 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z  dnia 18.08.2021 r. 

 

ZASADY  UDZIAŁ  W  PROJEKCIE  

pn.:„Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na 

terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim” 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. Niniejsze zasady określają warunki, na jakich odbywa się Projekt „Zakup drzew i krzewów 

miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie                       

w województwie świętokrzyskim”. zwany dalej „Projektem nasadzeń drzew i krzewów 

miododajnych” 

2. Organizatorem „Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych” jest Samorząd 

Województwa Świętokrzyskiego, zwany dalej „Organizatorem”.  

3. Realizacja „Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych” jest jednorazowa                        

i realizowana będzie w roku 2021.  

4. „Projekt nasadzeń drzew i krzewów miododajnych” skierowany jest do jednostek samorządu 

terytorialnego województwa świętokrzyskiego tj. gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz 

wojewódzkich, samorządowych jednostek organizacyjnych z terenu województwa 

świętokrzyskiego. 

§ 2  

 Cele wsparcia Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych 

Realizacja „Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych” pozwoli gminom na 

realizację następujących celów: 

1) Zwiększenie powierzchni pożytków pszczelich (drzewa i krzewy miododajne po 

osiągnięciu odpowiedniego wieku będą stanowiły trwałą, wieloletnią bazę pożytkową 

dla pszczół oraz owadów zapylających wpływając na wzrost ich populacji);   

2) Odbudowa zdegradowanych ekosystemów; 

3) Powstrzymanie i odwrócenie procesu spadku liczebności owadów zapylających; 

4) Oczyszczanie powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,                             

w tym metali ciężkich oraz pochłanianie dwutlenku węgla;  

5) Ograniczenie hałasu i zmniejszenie jego uciążliwości poprzez tworzenie naturalnych 

ekranów dźwiękochłonnych; 

6)   Poprawa gospodarki wodnej polegającej m.in. na zabezpieczeniu przed powodziami, 
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dzięki ograniczeniu spływu wód gruntowych oraz przechwytywaniu wody z czasie 

opadów jak również filtrowanie wód podziemnych z metali ciężkich i innych 

szkodliwych składników; 

7)   Naturalna osłona przed wiatrem na otwartych przestrzeniach; 

8)   Naturalne schronienie dla ptactwa i innych zwierząt;  

9)   Zwiększenie powierzchni terenów zadrzewionych; 

10) Podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez powiększenie terenów zielonych; 

11) Przeciwdziałanie ociepleniu klimatu przez zmniejszenie sekwestracji dwutlenku węgla 

dzięki zwiększeniu ilości drzew i krzewów; 

12) Zwiększenie bioróżnorodności terenów zieleni dostępnych publicznie. 

 

§ 3 

Forma Pomocy 

Zakup i wspólne posadzenie sadzonek drzew i krzewów miododajnych we współpracy                             

z jednostkami samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego tj. gmin wiejskich                           

i miejsko-wiejskich oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.  

 

§  4 

Uprawnieni do otrzymania wsparcia 

Gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie oraz wojewódzkie samorządowe jednostki 

organizacyjne z terenu województwa świętokrzyskiego zwane dalej „podmiotami 

współrealizującymi” .  

§ 5 

Przedmiot wsparcia 

Zakup i wspólne posadzenie sadzonek drzew i krzewów miododajnych przez Organizatora 

beneficjentom „Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych” nie mniej niż 10 szt.                         

sadzonek drzew lub/i nie mniej niż 20 szt. sadzonek krzewów.  

 

§ 6 

Zasady przyznawania sadzonek 

1) Podmioty współrealizujące składają do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego wnioski o przydzielenie sadzonek drzew lub/i krzewów 

miododajnych na gruntach stanowiących ich własność. We wniosku określają ilość 
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drzew lub/i krzewów nie mniej niż 10 szt. sadzonek drzew lub/i nie mniej niż 20 szt. 

sadzonek krzewów, które zamierzają posadzić. 

2)   Złożenie wniosku o przyznanie sadzonek nie gwarantuje przyznania ich we 

wnioskowanej ilości. 

3) Podmioty współrealizujące zobowiązane są do: 

a)   odbioru sadzonek drzew lub/i krzewów miododajnych na własny koszt z miejsca 

wskazanego przez Organizatora,  

b)   na własny koszt posadzenie oraz pielęgnacja (w tym: podlewanie, ochrona przed  

      szkodnikami i chorobami,  opalikowanie i zabezpieczenie przed zwierzyną) drzew  

      lub/i krzewów wymienionych w § 5,  

c)  wykonania i zamieszczenie w widocznym miejscu na własny koszt metalowej tablicy  

     informacyjnej o źródle finansowania nasadzenia, 

d)  dokonania nasadzeń na gruntach będących własnością Podmiotu współrealizującego,  

4)   Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski spełniające wymogi zapisane w § 8, 

5) Od przyznania lub nieprzyznania sadzonek drzew lub/i krzewów miododajnych  nie 

przysługuje odwołanie. 

§ 7 

Budżet wsparcia 

Środki finansowe w wysokości 66 250,00 zł przeznaczone na realizację „Projektu nasadzeń 

drzew i krzewów miododajnych” (z czego 39 750,00 zł pochodzić będzie ze środków własnych 

Organizatora, a 26 500,00 zł pochodzić będzie z dofinasowania Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach).  

§ 8 

Wymagane dokumenty 

1. Prawidłowo wypełniony formularz wniosku, w którym oprócz podstawowych 

informacji należy zamieścić precyzyjny opis planowanego działania, tj. szczegółową 

informację zawierającą dane dotyczące działki/działek, na której/których Podmiot 

współrealizujący zamierza dokonać nasadzeń (opis geodezyjny wraz z mapką). 

2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być kompletny, podpisany przez osoby 

uprawnione lub upoważnione.  

3. Dokumenty przedłożone jako kserokopie winny być potwierdzone za zgodność                                         

z oryginałem. Jeśli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi powinny 

podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 

4.  Wniosek jest sporządzony prawidłowo pod względem formalnym jeżeli spełnia 
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następujące kryteria: 

a) wniosek złożony na prawidłowym formularzu, 

b) wniosek złożony  w wymaganym w regulaminie terminie, 

c) wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione; podpisy muszą być czytelne                              

z podaniem imienia i nazwiska z zaznaczeniem pełnionej funkcji lub opatrzone 

pieczęcią imienną. 

5.    Wnioski nie spełniające powyższych wymogów, niekompletne i/lub nieprawidłowe 

zostaną odrzucone ze względów formalnych. 

6. Wnioski spełniające ww. wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej przez 

Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 9  

Realizacja „Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych” 

1. Ogłoszenie zasad udziału w „Projekcie nasadzeń drzew i  krzewów miododajnych” 

zamieszczone zostanie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach 

oraz rozesłane w wersji elektronicznej do wszystkich gmin oraz wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych województwa świętokrzyskiego. 

2. Wnioski o przystąpienie do „Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych”                            

Podmioty współrealizujące mogą składać w terminie 14 dni (decyduje data wpływu)                    

od daty ogłoszenia naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

tylko i wyłącznie za pomocą formularza, opatrzonego bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, poprzez stronę ePUAP. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 

składanie wniosków w wersji papierowej w sekretariacie Departamentu Rolnictwa                             

i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach, l. IX Wieków Kielc 3 , budynek C-2, pok. 416.       

3. Prowadzenie naboru wniosków prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju                      

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  

w Kielcach. 

4. Weryfikacja wniosków pod względem formalnym przez Dyrektora Departamentu 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich lub wyznaczonego przez Dyrektora 

pracownika ww. Departamentu.  

5.      Podpisanie umów z Podmiotami współrealizującymi. 

6.  Realizacja „Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych” przez wykonanie 
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nasadzeń zgodnie deklarowaną lokalizacją. 

7.  Złożenie w terminie 7 dni (nie później niż do 10.11.2021 r.) od daty wykonania 

nasadzenia w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska 

tylko i wyłącznie za pomocą formularza, opatrzonego bezpiecznym podpisem 

elektronicznym poprzez stronę ePUAP (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 

wersje papierową) sprawozdania z realizacji „Projektu nasadzeń drzew i krzewów 

miododajnych” wraz z wymaganymi załącznikami zawierającymi pisemną informacje o:  

a) miejscu nasadzenia wraz z podaniem oznaczeń geodezyjnych obsadzonej działki  

       oraz powierzchni nasadzenia,  

b)    ilości nasadzonych drzew lub/i krzewów z podaniem nazw gatunkowych, 

c)  dokumentację fotograficzną (zdjęcie nasadzonych drzew lub/i grupy krzewów                           

z widoczną tablicą informacyjną o źródle finasowania nasadzenia), 

d)    oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez 

Organizatora złożonej dokumentacji fotograficznej do celów promocyjnych                           

tj. w publikacjach, wydawnictwach i stronach internetowych.    

8.      Weryfikacja sprawozdania: 

a) jeśli sprawozdanie nie zostało wypełnione poprawnie lub nie posiada 

wymaganych dokumentów lub dokumenty te nie spełniają określonych                            

w umowie wymagań,  Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w ciągu 7 dni; 

 b) w przypadku kiedy sprawozdanie z wykonania zadania zostanie złożone                                      

w przeciągu ostatnich 7 dni przed ostatecznym terminem rozliczenia „Projektu 

nasadzeń drzew i krzewów miododajnych” zawartym w umowie, wówczas 

ostatecznym terminem uzupełnienia sprawozdania jest ostateczny termin 

rozliczenia projektu;   

9.  Departamentowi Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przysługuje prawo kontroli 

prawidłowości i rzetelności realizacji „Projektu nasadzeń drzew i krzewów 

miododajnych”. Kontrola będzie mogła być przeprowadzona w miejscu realizacji 

projektu. Zrealizowany projekt może być kontrolowany w okresie 5 lat od jego 

realizacji.  

10. Gmina stosownie do przeprowadzonych działań zobowiązana będzie                                                   

do  przechowywania dokumentacji w terminie 5 lat od realizacji projektu.  
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§ 10 

Harmonogram działań w ramach projektu 

Lp. Etapy postępowania Termin 

    1. 
Nabór wniosków „Projektu nasadzeń 

drzew i krzewów miododajnych” 
14 dni od dnia ogłoszenia  

   2. 
Weryfikacja wniosków pod 

względem merytorycznym  

7 dni po zakończeniu naboru                    

wniosków 

    3. 

Podpisywanie umów z Podmiotami 

współrealizującymi 

zakwalifikowanymi do projektu 

po zatwierdzeniu przez Organizatora 

listy Podmiotów współrealizujących 

zakwalifikowanych do projektu 

    4. 

Realizacja „Projektu nasadzeń drzew 

i krzewów miododajnych”  

(nasadzenia w terenie) 

do 29.10.2021 r. 

   5. 
Składanie dokumentacji 

potwierdzającej nasadzenia 
do 10.11.2021 r. 

 

§ 11 

Zasady wyboru 

Do realizacji będą przyjmowane projekty, które będą zawierały pisemne zobowiązania 

Podmiotu współrealizującego dotyczące wymogów zawartych w § 6 punkt 4 niniejszych 

Zasad Udziału w „Projekcie nasadzeń drzew i krzewów miododajnych”.  
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”. 

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest                                         

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach adres:                                                     

al. IX Wieków Kielce 3,25-516 Kielce tel. (41) 342 18 78, fax (41) 342 52 65,                                      

email: kancelaria@sejmik.kielce.pl  ePUAP: /umwm/esp; dane kontaktowe do inspektora 

ochrony danych to e-mail: marek.kowalski@sejmik.kielce.pl, z którym można się 

skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem                                  

e-mail: iodo@sejmik.kielce.pl lub pisemnie na adres jak wyżej.  

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli za zgodą osoby, której dane 

dotyczą, do celów związanych z: 

1) Organizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 

projektu „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na 

terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim” zwanego 

dalej „Projektem nasadzeń drzew i krzewów miododajnych”; 

2) Realizacją obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji 

dokumentacji przez Organizatora; 

3) Upowszechnianiem informacji (promocją) na temat „Projektu nasadzeń drzew                              

i krzewów miododajnych”; 

4) Realizacją zadań ustawowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego; 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do 

uczestnictwa w „Projekcie nasadzeń drzew i krzewów miododajnych”; 

6) Odbiorcami danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz inne podmioty uprawnione 

do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7) W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe (adres e-mail, numer telefonu) 

mogą zostać przekazane innym podmiotom tj. partnerom „Projektu nasadzeń drzew                  

i   krzewów miododajnych”; 

8) Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości 

oraz kontaktowania się telefonicznie z osobami, których dane kontaktowe posiada,                      

mailto:kancelaria@sejmik.kielce.pl
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a które zgodziły się na ich wykorzystanie do innych celów z zakresu działalności 

statutowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości lub kontaktu telefonicznego rozumie 

się informacje odnoszące się do działalności statutowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach  (np. informacje o kolejnych edycjach 

„Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych”). 

9) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub cofnięcia 

zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku 

wyrażenia odrębnej zgody, o której mowa w pkt 6 i 7 powyżej, dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia „Projektu nasadzeń 

drzew miododajnych” lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez 

osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przed 

zakończeniem realizacji „Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych”,                      

przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w „Projekcie 

nasadzeń drzew i krzewów miododajnych”. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem; 

10)  Po ustaniu celu przetwarzania, dane osobowe, w tym Zgłoszenie udziału w „Projekcie 

nasadzeń drzew i krzewów miododajnych” wraz z załącznikami, zawierające dane 

osobowe, będą przechowywane w celu archiwalnym przez okres przechowywania 

dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakresie archiwizacji 

dokumentów. Dane nie będą przekazywane przez Administratora do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

11) Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, 

określone w art. 15-18 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich 

danych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania; 

12) W oparciu o dane osobowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,                                          

w tym decyzji będących wynikiem profilowania; 

13) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.  


