
 
 

 

REGULAMIN PROGRAMU AMBERGREEN 

i 

związanego z nim dofinansowania nasadzeń zieleni 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Gdańsk Transport Company S.A., koncesjonariusz AmberOne Autostrady A1 z siedzibą 

w Sopocie, przy ulicy Powstańców Warszawy 19, spółka wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000018489, posiadająca numer NIP 583-10-92-438, o kapitale 

zakładowym w wysokości 45.873.200 złotych wpłaconym w całości – zwana dalej 

„Organizatorem” wprowadza przeznaczony dla gmin położonych w pobliżu AmberOne 

Autostrady A1 program AmberGreen polegający na dofinansowaniu nasadzeń zieleni 

w miejscu wskazanym przez aplikującą gminę, zwany dalej „Programem AmberGreen”. 

2. Wnioski w ramach programu AmberGreen można składać od 9 lutego  2021r. do 5 

marca 2021r. 

3. Zasady uczestnictwa w Programie AmberGreen określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Uczestnikiem Programu AmberGreen mogą być wyłącznie gminy zlokalizowane w 

sąsiedztwie AmberOne Autostrady A1. Lista gmin znajdujących się we wskazanym 

obszarze umieszczona jest na stronie internetowej http://a1.com.pl.  

5. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do oceny powyższych kryteriów i 

odrzucenia wniosków o dofinansowanie zgłoszonych przez podmioty, które zdaniem 

Organizatora ich nie spełniają.  

 

§ 2 

Cele Programu AmberGreen 

 

1. Celem programu AmberGreen jest inwestowanie w tzw. rozwiązania zielone, które 

przyczynią się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu m.in. poprzez 

dofinansowanie projektów nasadzeń zieleni na terenach gmin zlokalizowanych w 

sąsiedztwie AmberOne Autostrady A1. Nasadzenia zieleni, których areał będzie się 

zwiększać z roku na rok mają pomóc offsetować emisje CO2 pochodzące z Autostrady. 

2. Oczekiwanym efektem działań związanych z Programem AmberGreen jest 

zminimalizowanie oddziaływania AmberOne Autostrady A1 na środowisko naturalne. 

3. W ramach Programu AmberGreen realizowane będą m.in. projekty związane z: 



 
a) nasadzeniem zieleni w gminach w pobliżu AmberOne Autostrady A1,  

b) stopniowym wprowadzaniem zielonych rozwiązań na autostradzie, np. ledowe 

oświetlenia, panele solarne, 

c) segregacją odpadów na AmberOne Autostradzie A1 (w tym na MOPach), 

d) tworzeniem kwietnych łąk na autostradzie, 

e) współpraca z pszczelarzami zapewnianie pożytku dla pszczół, 

f) edukacja ekologiczna. 

4. Gmina przy wyborze gatunków roślin do nasadzeń powinna kierować się preferencjami 

Organizatora, mającymi swoje źródło w celu Projektu AmberGreen.  

5. Założeniem Projektu AmberGreen jest także redukcja CO2 emitowanego przez 

użytkowników autostrady oraz stworzenie miejsc do odpoczynku i relaksu, w związku 

z tym należy wskazać, iż preferowane są: 

a) drzewa, 

b) krzewy liściaste. 

  

§ 3 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu AmberGreen 

  

1. Realizując Program AmberGreen Organizator raz w roku nawiązywać będzie 

współpracę z wybraną gminą położoną w pobliżu AmberOne Autostrady A1. 

2. W ramach Programu AmberGreen dofinansowane zostaną nasadzenia zieleni w 

miejscu wskazanym przez wybraną gminę.  

 

§ 4 

Wnioski o dofinansowanie 

 

1. Gminy mogą przesyłać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu AmberGreen na 

dany rok kalendarzowy do dnia 5 marca tego roku (decyduje data odbioru przez 

Organizatora) na adres siedziby Organizatora wraz ze szczegółowymi projektami 

nasadzeń zieleni.  

2. Przesłanie wniosku o dofinansowanie w ramach przedmiotowego programu po ww. 

terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Programie AmberGreen. 

3. Wybór beneficjenta Programu AmberGreen nastąpi do dnia 20 marca danego roku. 

 

§ 5 

Kryteria wyboru beneficjentów 

 

1. Głównymi kryteriami decydującymi o wyborze beneficjenta są: 

a. zgodność zgłoszenia (w tym projektu nasadzeń) z głównymi celami Programu 

AmberGreen, 



 
b. kompleksowość projektu (założenia, zgodnie z którymi beneficjent rozdysponuje 

całą kwotę dofinansowania otrzymaną w ramach Programu AmberGreen na 

nasadzenia), 

c. objęcie projektem nasadzeń miejsc ogólnodostępnych – np. oazy dla mieszkańców, 

planowane wykorzystanie dofinansowania na rośliny. 

2. Dodatkowo punktowane będą projekty uwzględniające tworzenie kwietnych łąk oraz 

miejsc przyjaznych pszczołom i innym owadom zapylającym. 

3. Gmina, która skorzystała już z dofinansowania, nie może ubiegać się o kolejne 

dofinansowanie w okresie przynajmniej 5 lat. Jeżeli Organizator nie otrzyma wniosków 

o dofinansowanie projektów nasadzeń od innych gmin, wówczas możliwe jest 

odstąpienie od okresu wyłączenia. 

4. Wyboru nagrodzonych projektów dokonuje Organizator, który może w tym celu 

powołać komisję. 

5. Komisja dokonywać będzie wyboru beneficjentów, kierując się kryteriami wskazanymi 

w niniejszym Regulaminie. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania tylko części przewidzianej kwoty 

dofinansowania lub odstąpienia od przyznania dofinansowania w przypadku, gdy 

żaden z wniosków oraz załączonych projektów nie spełni wymagań Programu 

AmberGreen.  

 

§ 6 

Warunki dofinansowania nasadzeń 

 

1. Jednorazowa kwota dofinansowania nasadzeń w ramach Programu AmberGreen 

wynosi do 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).  

2. Zmiana przeznaczenia części środków na inne cele niż wskazane w projekcie nasadzeń 

może nastąpić tylko po pisemnej zgodzie wyrażonej przez Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość podziału przewidzianej kwoty dofinansowania 

na mniejsze części i rozdzielenie przewidzianej puli na kilka wybranych projektów o 

łącznej kwocie nieprzekraczającej kwoty wskazanej powyżej. 

 

§ 7 

Wybór zakwalifikowanych do dofinansowania 

 

1. Decyzja o wyborze beneficjenta w danym roku wraz z późniejszą realizacją projektu 

zostanie opublikowana na stronie http://a1.com.pl w zakładce CSR. 

2. Organizator kontaktować się będzie z wyłonionymi beneficjentami celem zawarcia 

umów. Umowy będą regulowały szczegółowo zasady wykorzystania przyznanych kwot 

dofinansowań. 

 

 



 
 

§ 8 

Realizacja Umowy  

 

1. Do przykładowych obowiązków gmin biorących udział w Programie AmberGreen 

należeć będzie przede wszystkim: 

a. stworzenie projektu nasadzeń, 

b. realizacja projektu nasadzeń, 

c. utrzymanie terenów zielonych/zieleni na których dokonano nasadzeń. 

2. Nasadzenia muszą być wykonane do końca roku, w którym zostanie podpisana 

Umowa. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator. Organizator 

rozstrzyga także ewentualne wątpliwości co do treści regulaminu. 

 

 


