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EKOLOGICZNY
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GDZIE MOŻNA ZDOBYĆ WIĘCEJ  
INFORMACJI NA TEMAT GCEF?
Więcej informacji o GCEF oraz o sposobach 
zaangażowania się w „zazielenianie” 
Greenpointu można uzyskać: 

• odwiedzając naszą stronę internetową:  
www.gcefund.org 

• wysyłając e-mail do GCEF na adres:  
gcefund@nfwf.org

• śledząc kolejne uaktualnienia na Twitterze: 
@GCEFund

CO TO JEST GCEF?
Greenpoint Community Environmental Fund 
(Fundusz Ochrony Środowiska Dzielnicy 
Greenpoint - GCEF) to program dotacji 
na ochronę środowiska utworzony przez 
Urząd Prokuratora Generalnego Stanu 
Nowy Jork oraz Departament Ochrony 
Środowiska. Środki finansowe dla GCEF 
zostały pozyskane przez administrację Stanu 
w ramach odszkodowania wypłaconego przez 
ExxonMobil za wyciek ropy na Grrenponcie.

GCEF at the Go Green! Greenpoint Festival JAK DO TEJ PORY DZIAŁAŁ FUNDUSZ 
GCEF?
Fundusz GCEF to program dotacji nieustannie 
angażujący członków społeczności Greeinpontu  
w swoją działalność. Obejmuje to:

• opracowanie programu, który odzwierciedla 
priorytetowe kwestie społeczności 
Greeinpointu w zakresie poprawy środowiska,

• zabieganie o składanie propozycji projektów 
przez jak największą liczbę mieszkańców 
Greeinpointu oraz organizacji i instytucji 
działających w tej dzielnicy,

• zapewnianie warsztatów, seminariów 
internetowych, indywidualnego wsparcia 
technicznego oraz innego rodzaju pomocy 
potencjalnym wnioskodawcom w procesie 
opracowywania i udoskonalania propozycji,

• dokonywanie  oceny wniosków, w trakcie której 
wyłonione zostają najlepsze projekty poprawy 
stanu środowiska i która daje mieszkańcom 
Greenpointu możliwość wyrażenia swoich 
preferencji w kwestii tychże projektów, 

• nadzorowanie realizacji każdego 
finansowanego projektu w celu zapewnienia 
jego pomyślnego zakończenia.

For the Birds!  
Greenpoint



CEL GCEF
Celem GCEF jest zapewnienie istotnych 
ulepszeń w sferze ochrony środowiska w 
dzielnicy Greenpoint, a dokładnie:
• wspieranie projektów rozwiązujących 

priorytetowe kwestie ekologiczne środowiska, 
takich jak poprawa jakości powietrza, 
wody pitnej, wody gruntowej, tworzenie 
i powiększanie przestrzeni otwartych, 
zmniejszanie toksycznego zanieczyszczenia 
powietrza;

• zaangażowanie i współpraca ze społecznością 
Greenpointu w jawnym i obiektywnym procesie 
przyznawania dotacji, który zapewnia tej 
społeczności bezpośredni nieustający udział  
w kierowaniu rozwojem GCEF i wprowadzaniu 
w życie jego celów.

W JAKI SPOSÓB  
ZARZĄDZANO DO TEJ PORY  
FUNDUSZEM GCEF?
Funduszem GCEF zarządzają z ramienia administracji 
Stanu współpracujące ze sobą organizacje: National 
Fish and Wildlife Foundation (NFWF) oraz 
Greenpoint-based North Brooklyn Development 
Corporation (NBDC) z siedzibą na Greenpoincie. 
Administracja GCEF została wybrana przez władze 
Stanu w drodze konkursu.

• polegał na Community Advisory Panel (CAP 
- Panel Doradczy Społeczności Greenpointu) 
– grupie złożonej z mieszkańców Greenpointu, 
przedstawicieli lokalnych organizacji i wybranych 
w wyborach urzędników – w kwestii utrzymywania 
bezpośredniego i stałego kontaku z administracją 
stanową i odgrywania głównej roli w kierowaniu 
rozwojem GCEF i wprowadzaniu w życie jego celów,

• prowadził imprezy w sprawie wyboru preferencji, 
dając mieszkańcom Greenpointu możliwość 
poparcia projektów poprawy stanu środowiska, 
których realizację chcieliby zobaczyć w swojej 
dzielnicy,

• organizował spotkania, warsztaty i inne fora w celu 
omówienia Funduszu GCEF ze społecznością,  
udzielenia pomocy potencjalnym  
lokalnym wnioskodawcom  
o dotacje oraz zebrania  
uwag mieszkańców  
na temat wdrażania  
programu w życie,

• utrzymywał stronę  
internetową dla  
programu, którą  
regularnie uzupełnia o  
informacje na temat  
GCEF, jego postępów i  
osiągnięć,

• wykorzystywał obszerną listę kontaktów i partnerów 
do wysyłania e-maili oraz media społecznościowe 
w celu przekazywania tysiącom mieszkańców 
Greenpointu aktualnych informacji na temat 
programu.

OSIĄGNIĘCIA GCEF
Do dnia dzisiejszego Fundusz GCEF (Fundusz 
Ochrony Środowiska Dzielnicy Greenpoint) przyznał 
środki opiewające ogółem na kwotę 16,6 milionów 
USD  – powiększoną o około 50.420.000 USD 
środków współfinansujących zapewnionych przez 
odbiorców dotacji – przeznaczoną na realizację 47 
projektów mających na celu poprawę środowiska 
w dzielnicy Greenpoint, w tym na zwiększenie 
przestrzeni otwartej, posadzenie zieleni, edukację 
ekologiczną oraz odpowiedzialne zarządzenie 
środowiskiem.

11 z tych projektów, które otrzymały dotacje 
z Funduszu GCEF na kwotę 100,000 USD 
(oznaczone jako „duże dotacje oraz dotacje na 
rzecz dziedzictwa naturalnego”) wytypowała 
bezpośrednio społeczność dzielnicy Greenpoint 
w ramach spotkań „w sprawie wyboru 
preferencji społeczności”. W czasie tych spotkań 
organizowanych przez Fundusz GCEF, ponad 1100 
mieszkańców dzielnicy Greenpoint oddało głosy 
na projekty, których realizację pragnęli najbardziej 
zobaczyć, n.p. na centrum edukacji ekologicznej 
oraz „zielone” wyposażenie w nowej bibliotece w 
dzielnicy Greenpoint, innowacyjny program edukacji 
ekologicznej w szkołach dzielnicy Greenpoint, 
kompleksowy plan leśnictwa miejskiego dla 
dzielnicy, wzmożone odpowiedzialne zarządzanie 
środowiskiem parków w dzielnicy Greenpoint oraz 
stworzenie obszaru środowiska naturalnego wzdłuż 
Newton Creek.

JAK SPOŁECZNOŚĆ GREENPOINTU 
BYŁA DOTYCHCZAS ANGAŻOWANA W  
REALIZACJĘ PROGRAMU GCEF?
Fundusz GCEF nie tylko niestrudzenie udziela społeczności 
Greenpointu informacji na temat programu dotacji, lecz również 
zachęca ją do aktywnego uczestnictwa w nim i umożliwia je.  
W tym celu Fundusz GCEF:

Java Street  
Community 

Garden Ogółem Fundusz  
GCEF zainwestował  

67.000.000 USD
na cele związane z poprawą 

środowiska w dzielnicy  
Greenpoint. 

Wraz z zakończeniem 
przyznawania dotacji, Fundusz 

GCEF koncentruje się obecnie na 
nadzorowaniu realizacji każdego 
finansowanego projektu w celu 
zapewnienia jego pomyślnego  

zakończenia.


