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Działania i aktywności związane z kształtowaniem zachowań i postaw sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku prowadzi wiele projektów w zakresie obszarów Natura 2000, zrównoważonego rozwoju oraz ocen oddziaływania na
środowisko, doﬁnansowanych ze środków:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
Narodowego Banku Polskiego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
środków własnych.
Projekty doﬁnansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych Celem
projektu jest wyeliminowanie luki w procesie zarządzania zasobami przyrodniczymi w kraju poprzez zlikwidowanie problemu braku pełnej informacji przyrodniczej
oraz systemu do gromadzenia, analizowania, udostępniania i bieżącej aktualizacji przestrzennych danych przyrodniczych.
Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód Głównym celem projektu jest poprawa, do roku 2022, stanu ochrony objętych działaniami
projektowymi typów siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód, których stan zachowania w dokumentach planistycznych utworzonych dla
przedmiotowych obszarów Natura 2000, został oceniony na niezadowalający (U1) lub zły (U2). Podstawą merytoryczną podjęcia działań są plany zadań ochronnych
lub plany ochrony. W projekcie zawarto działania, które są kluczowe dla przywrócenia właściwego stanu bądź zatrzymania negatywnego trendu zmian.
Projekty doﬁnansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Kładka wśród źródlisk w Krzemiance
Celem projektu jest wykonanie działań polegających na poprawie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Krzemianka.
Ochrona czynna cennych siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018
Działania monitoringowe w obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego

Instytucja Zarządzająca Programu Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie umożliwiające zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów ﬁnansowanych
ze środków POIiŚ.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów
realizacji projektów.
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Konkurs Przyroda wokół mnie VII,
Konkurs literacki Dzieciaki kochają zwierzaki,
Konkurs plastyczny Mali przyrodnicy,
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski,
Dokarmianie stada żubrów na terenie Puszczy Knyszyńskiej,
Poznajemy Naturę 2000 III,
Natura 2000 Dolina Szeszupy i Torfowiska Gór Sudawskich – projekty planów zadań ochronnych,
Natura 2000 Jelonka – projekt planu zadań ochronnych,
Natura 2000 Sasanki w Kolimagach i Źródliska Wzgórz Sokólskich – projekty planów zadań ochronnych,
Natura 2000 Dolina Pisy – projekt planu zadań ochronnych,
Natura 2000 Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie – projekt planu zadań ochronnych,
Chrońmy to co najcenniejsze – projekty planów ochrony dla 4 rezerwatów przyrody,
Opracowanie zadań ochronnych dla wybranych rezerwatów przyrody województwa podlaskiego,
Cykl seminariów Usprawnienie procedur administracyjnych dotyczących postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocen
oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji na temat projektów realizowanych w RDOŚ.
Projekty realizowane w GDOŚ.

Cykl seminariów pn. „Usprawnienie procedur administracyjnych dotyczących postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocen
oddziaływania na środowisko”

