Gmina Izbicko przystąpiła do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej
Projekt pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Izbicko” będzie polegał na spisie
podstawowych elementów przyrody Gminy Izbicko ze szczególnym uwzględnieniem
gatunków zagrożonych występujących na terenie gminy, wymienionych w Dyrektywie Rady
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywie
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory. Ponadto w projekcie zaplanowano również działanie edukacyjne:
organizację warsztatu dla uczniów poświęcony florze i faunie gminy – treść warsztatu będzie
oparta na wynikach inwentaryzacji przyrodniczej - będzie skupiać się na gatunkach
zagrożonych i wymagających ochronie.
Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności na terenie gminy
Izbicko. Wyniki inwentaryzacji staną się podstawą do zaplanowania działań ochronnych w
szczególności wobec gatunków zagrożonych wymienionych w dyrektywie Unii Europejskiej
oraz podstawą do wdrożenia działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do
mieszkańców gminy służących podniesieniu świadomości społecznej na temat
bioróżnorodności i stanowiących jedno z narzędzi jej ochrony.
Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Izbicko, będąca przedmiotem niniejszego projektu, jest
działaniem niezbędnym dla identyfikacji i zaplanowania działań służących wzmocnieniu
mechanizmów ochrony bioróżnorodności na terenie gminy Izbicko – ochronie rodzimych
gatunków roślin i zwierząt, a także zachowaniu cennych siedlisk. Projekt jest zgodny z celami
ogólnymi realizacji V osi priorytetowej RPO WO 2014 – 2020. Projekt realizuje priorytet
inwestycyjny 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja
gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną
infrastrukturę oraz wpisuje się w wyodrębnione w ramach V osi priorytetowej Działanie 5.1
Ochrona różnorodności biologicznej, realizując cel szczegółowy nr 1 Wzmocnione
mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie.
Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 57 177,00 zł
Dofinasowanie projektu z UE: 48 600,45 zł

