OFERTA WSPÓŁPRACY
Fundacja Zielone Płuca Polski działa na obszarze północno-wschodniej Polski od blisko 20 lat.
Obszarem swojej bezpośredniej aktywności obejmuje blisko 20% powierzchni kraju. Utrzymuje kontakt
z 400 gminami, 58 powiatami, 5 samorządami wojewódzkimi i ok. 100 zakładami pracy. Fundacja
posiada także podpisane umowy kooperacyjne lub współpracuje z większymi i znaczącymi uczelniami
regionu i kraju, rozwija także kontakty międzynarodowe, między innymi z: Białorusią, Litwą, Rosją,
Ukrainą, Niemcami, Francją i innymi państwami.
W związku z tym, Fundacja Zielone Płuca Polski przedstawia Państwu OFERTĘ WSPÓŁPRACY,
w której proponuje usługi w zakresie:
- przygotowywania aplikacji na projekty dotacyjne w ramach: Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, w tym do Programu LIFE+, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Regionalnych Programów Operacyjnych i innych,
- opiniowania planów ochrony parków krajobrazowych, parków narodowych, obszarów NATURA
2000 i innych
- przygotowywania procedury na pozwolenia zintegrowane
- kompleksowej organizacji szkoleń, konferencji, eventów,

imprez integracyjnych

bądź

okolicznościowych,
- kompleksowej organizacji wyjazdów/pobytów turystycznych/wizyt studyjnych,
- przeprowadzania zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szczególnie z zakresu ochrony
przyrody,
- przygotowania opracowań, wydawnictw i publikacji o tematyce przyrodniczej i turystycznej,
- pośrednictwa w przygotowaniu druków reklamowych, tworzeniu stron internetowych
- promowania i pośrednictwa sprzedaży produktów lokalnych i regionalnych (podczas targów,
wystaw, eventów).
Nasza oferta powstała jako rezultat zdobytych doświadczeń bowiem od lat skutecznie pozyskujemy
środki krajowe i zagraniczne na działalność statutową Fundacji. W przeciągu ostatnich 5 lat
zrealizowaliśmy ponad 10 projektów dofinansowanych z UE i innych funduszy.
Posiadamy również doświadczenie w aplikowaniu do krajowych instytucji i funduszy celowych,
takich jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (12 projektów) oraz
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto, organizowaliśmy liczne
szkolenia i konferencje z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i turystyki, jak
również imprezy szkoleniowo – integracyjne (np. dla BOŚ S.A dla ok. 1000 osób).
Zapraszamy do współpracy, uzyskają Państwo kompleksową pomoc przy pozyskiwaniu dotacji oraz
organizacji różnorodnych imprez. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Wolfram
Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt:
Fundacja Zielone Płuca Polski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 - 554 Białystok
Tel/fax: 085 74 12 105, www.fzpp.pl, e-mail: fzpp@fzpp.pl

