
 

 

CZYM JEST FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

NA GREENPOINCIE [GREENPOINT COMMUNITY 

ENVIRONMENTAL FUND, GCEF]? 

Fundusz Ochrony Środowiska na Greenpoincie (Greenpoint 

Community Environmental Fund) to program z dotacją 19.5 

miliona USD Prokuratury Generalnej Stanu Nowy Jork i 

Departamentu Ochrony Środowiska. Środki finansowe na GCEF 

zostały zdobyte przez stan Nowy Jork w wyniku porozumienia 

zawartego z ExxonMobil z powodu wycieku ich ropy naftowej w 

dzielnicy Greenpoint. 

Ogólnym celem GCEF jest wprowadzenie istotnych ulepszeń w 

sferze ochrony środowiska w dzielnicy Greenpoint, takich jak: 

 wspieranie projektów skupiających się na priorytetach 

ekologicznych środowiska, takich jak poprawa jakości wody 

gruntowej i pitnej, przestrzenie otwarte, toksyczne 

zanieczyszczenia i jakość powietrza; 

 zapewnienie jawnego i obiektywnego procesu oraz 

zaangażowanie mieszkańców Greenpointu do współpracy 

polegającej na bezpośrednim udziale w kierowaniu 

rozwojem GCEF i wprowadzaniu w życie jego celów. 

W JAKI SPOSÓB ZARZĄDZANY JEST FUNDUSZ GCEF? 

Współpracujące ze sobą organizacje, National Fish and 

Wildlife Foundation (NFWF) oraz Greenpoincka organizacja 

społeczna North Brooklyn Development Corporation (NBDC) 

wygrały konkurencyjny przetarg na pełnienie funkcji głównego 

administratora GCEF. 

 

JAK SPOŁECZNOŚĆ GREENPOINTU UCZESTNICZY W 

REALIZACJI PROGRAMU GCEF? 

Kluczowym zadaniem głównego administratora – z NBDC na 

czele – jest zapewnienie, aby cele tego programu były 

wdrażane we współpracy ze społecznością Greenpointu. 

Mając to na uwadze GCEF zorganizował już liczne spotkania 

informacyjne, zbudował stronę internetową i opracował listę 

kontaktową, dzięki której tysiące mieszkańców dzielnicy 

Greenpoint otrzymują regularnie najświeższe informacje. 

NBDC będzie nieustannie rozwijać społeczne zaangażowanie 

GCEF poprzez organizowanie wielu kolejnych spotkań, 

warsztatów i innych form angażowania mieszkańców, które już 

są planowane i podejmowane. 

Dodatkowo, Greenpoint Community Advisory Panel (CAP - 

Panel Doradczy Społeczności Greenpointu), grupa 

mieszkańców, przedstawicieli lokalnych organizacji i 

wybranych w wyborach urzędników utrzymuje bezpośredni i 

stały kontakt z administracją stanową. CAP odgrywa główną 

rolę w kierowaniu rozwojem GCEF i wprowadzaniu w życie 

jego celów. 

 

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMOWANE SĄ W RAMACH 

GCEF? 

W ramach wprowadzania w życie programu GCEF, stan 

Nowy Jork, NFWF oraz NBDC – przy pomocy CAP i 

mieszkańców Greenpointu: 

 zabiegają o składanie propozycji projektów 

zajmujących się poprawą priorytetowych kwestii 

ekologicznych Greenpointu, 

 oferują warsztaty, indywidualną pomoc techniczną i 

inne środki pomocne potencjalnym wnioskodawcom w 

opracowaniu i precyzowaniu propozycji projektów, 

 realizują proces wyłonienia najlepszych projektów 

poprawy środowiska z wniosków przedstawionych do 

finansowania, 

 nadzorują realizację wybranych do sfinansowania 

projektów, aby zapewnić ich powodzenie. 

 

JAKIE ŚRODKI FINANSOWE DOSTĘPNE SĄ W RAMACH 

PROGRAMU GCEF? 

Zwykle dostępne są trzy rodzaje dotacji na finansowanie: 

 Małe dotacje. Dotacje od 5.000 USD do 25.000 USD 

będą dostępne dla zakrojonych na mniejszą skalę 

projektów poprawy środowiska wymagających 

ograniczonych działań i/lub miejsc. 

 Duże dotacje. Dotacje od 25.000 USD do 2.000.000 

USD będą dostępne dla projektów poprawy 

środowiska o bardziej istotnym zasięgu i skali niż te 

dotowane małymi kwotami. Przedsięwzięcia te 

dotyczyć będą zazwyczaj wielu miejsc oraz/lub 

projektów realizowanych w jednym miejscu, które 

połączą wielorakie korzyści dla środowiska. 

 Dotacje na rzecz dziedzictwa naturalnego. Dotacje 

powyżej 2.000.000 USD będą dostępne dla projektów 



 

 

poprawy środowiska o wyjątkowych korzyściach dla 

społeczności Greeinpointu. Przedsięwzięcia te 

zapewniłyby jedną lub więcej korzyści dla środowiska 

(np. obejmując jakość powietrza, jakość wody i 

przestrzenie otwarte itp.) 

 

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA 

TEMAT PROGRAMU GCEF?  

Witryna internetowa GCEF: www.gcefund.org 

Wydział kontaktów ze społecznością GCEFF: 718-389-9044 

wewn. 15 lub gcefund@northbrooklyn.org 
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