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Warunki konkursu  

 
I. RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU 

Cel konkursu 

Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu. 

 
Zakres tematyczny 
 

Działalność człowieka wywiera często negatywny wpływ na stan środowiska przyrodniczego. 
Zasoby różnorodności biologicznej i walory krajobrazowe, stanowiące znaczące dziedzictwo 
Polski, narażone są na postępującą degradację. Istnieje więc konieczność zwiększania 
świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeby oraz właściwych sposobów ochrony 
przyrody i środowiska.  

W ramach konkursu wspierane będą ogólnopolskie lub ponadregionalne przedsięwzięcia 
edukacyjne dotyczące ochrony środowiska i przyrody skierowanie do grup zawodowych 
wywierających największy wpływ na przyrodę, w tym: 

� projekty wskazujące sposoby uwzględniania potrzeb ochrony przyrody w gospodarce 
leśnej, gospodarce wodnej oraz planowaniu przestrzennym;  

� szkolenia usprawniające i ulepszające proces ocen oddziaływania na środowisko;  

� szkolenia dla służb ratowniczych i wojska usprawniające likwidowanie zagrożeń dla 
środowiska;  

� szkolenia dla służb celnych, policji, wymiaru sprawiedliwości oraz straży branżowych 
usprawniające wykrywanie i sankcjonowanie przestępstw przeciwko środowisku. 

Realizacja projektów powinna przyczyniać się do skutecznego stosowania 
międzynarodowego i krajowego prawa ochrony środowiska. Dobór tematów powinien być 
ukierunkowany na poszarzanie wiedzy nt. wymogów dotyczących ochrony przyrody 
i środowiska, które wynikają z obowiązujących krajowych i wspólnotowych aktów prawnych 
i dokumentów strategicznych.  
Przekazywana wiedza na temat danej dziedziny powinna być kompleksowa i uwzględniać 
szczegółowe zagadnienia znaczące z punktu widzenia danej grupy odbiorców. Szczególnie 
istotna jest edukacja w zakresie właściwego postępowania na obszarach Natura 2000. 

 

Typ finansowanych działań 
� Ogólnopolskie lub ponadregionalne szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup 

zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę. 

 

Ogólne wymagania dotyczące projektu 

W ramach konkursu przewiduje się finansowanie działań ukierunkowanych na komunikację 
oraz przekazywanie informacji. Wydatki związane z wytworzeniem lub zakupem 
środków trwałych lub nieruchomości nie mogą przekroczyć 10% budżetu projektu.  

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty, których główny zakres dotyczy działań 
szkoleniowych, tzn. co najmniej 50% wydatków kwalifikowalnych w ramach planowanego 
budżetu projektu powinno dotyczyć działań wymienionych w opisie konkursu. Do tej puli 



mogą być zaliczone: działania związane z ewaluacją projektu, przygotowanie do szkoleń oraz 
zakup niezbędnego sprzętu, pod warunkiem, że jest on niezbędny dla realizacji 
wspomnianych działań szkoleniowych. 

 
II. RODZAJE PODMIOTÓW 
 
O dofinansowanie Projektów mogą ubiegać się podmioty wymienione w Szczegółowym opisie 
priorytetów PO IiŚ pkt.17a  i są nimi: 
� jednostki rządowe i samorządowe, 
� organizacje pozarządowe, 
� parki narodowe,  
� parki krajobrazowe i ich zespoły,  
� wojewódzcy konserwatorzy przyrody,  
� Policja,  
� Służba Celna,  
� Straż Graniczna,  
� Straż Pożarna, 
� jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, 
� ośrodki edukacji ekologicznej, 
� instytucje naukowe oraz badawczo – rozwojowe, w tym szkoły wyższe lub ich 

jednostki organizacyjne, 
� instytucje oświatowe, 

� grupy wyżej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodącego. 

 
III. POZIOM DOFINANSOWANIA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW 

Projekty mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych całego projektu.  

Wkład własny Wnioskodawcy, którego wartość nie może być niższa niż 15% wydatków 
kwalifikowanych, mogą stanowić: środki z budżetu państwa w formie współfinansowania 
krajowego, środki prywatne lub inne środki publiczne, pod warunkiem, że środki te nie 
pochodzą z programów współfinansowanych przez Unię Europejską.  

Beneficjent będący jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą musi zapewnić 
wkład w wysokości przynajmniej 5% wydatków kwalifikowanych w postaci środków 
własnych lub pożyczek. Środki te nie mogą być zastępowane środkami pochodzącymi 
z części budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków 
publicznych. 
 
Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. PLN. 
Maksymalna wartość projektu wynosi 25 mln euro. 
 
 
IV. KRYTERIA OCENY WYBORU PROJEKTÓW 
 

Ocena projektów będzie prowadzona na podstawie Kryteriów wyboru projektów 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IiŚ w dniu 19.06.2008. Kryteria dotyczące 
szkoleń oraz aktywnej edukacji dla grup zawodowych wywierających największy wpływ 
na przyrodę stanowią załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia i są dostępne na stronie: 
www.ckps.pl. 



 
Procedura wyboru i oceny projektu jest 3 etapowa. 

Etap 1 - ocena formalna wniosku 

Etap 2 – ocena merytoryczna I stopnia 

Etap 3 – ocena merytoryczna II stopnia 

Szczegółowy opis procedury wyboru wniosków znajduje się w rozdziale III Regulaminu 
konkursu. 

 
Podstawowe wymogi formalne 
Poprawnie przygotowany pod względem formalnym wniosek o dofinansowanie powinien być 
złożony w terminie określonym w pkt. V niniejszego ogłoszenia, sporządzony w języku 
polskim na obowiązującym formularzu, kompletny, posiadać komplet załączników i być 
zgodny z okresem programowym PO IiŚ i Szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ 
Szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 
19 czerwca 2008 roku.  

Wnioskodawca nie może również podlegać wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 
podstawie art. 214 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Projekt ubiegający się o dofinansowanie powinien mieć strategiczny charakter czyli 
realizować cele dokumentu strategicznego przyjętego przez Radę Ministrów lub inny 
właściwy podmiot na poziomie krajowym (np. Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015, Polityka 
Ekologiczna Państwa, Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania 
różnorodności biologiczne) oraz dokumentu strategicznego na poziomie UE (np. Strategiczne 
wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013, Szósty wspólnotowy program działań w zakresie 
środowiska naturalnego, Plan działań: Powstrzymanie spadku różnorodności biologicznej do 
roku 2010 i w latach następnych). Lista dokumentów strategicznych została opracowana 
przez IP i jest dostępna na stronie www.poiis.gov.pl oraz www.ckps.pl. 

Projekty powinny charakteryzować się ponadregionalną lub krajową skalą oddziaływania. 
Ponadregionalną lub krajową skalą oddziaływania charakteryzują się działania ujęte 
w strategiach o charakterze ponadregionalnym. W przypadku projektów dotyczących ochrony 
przyrody podejmowane działania powinny przyczyniać się w szczególności do realizacji 
założeń Krajowej strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności 
biologicznej. 

W ramach V osi priorytetowej finansowane będą przedsięwzięcia wykorzystujące metody 
o potwierdzonej skuteczności. Wnioskodawca przygotowując projekt powinien wykazać, że 
zakładane w ramach projektu metody ochronne były skutecznie wdrażane w podobnych 
warunkach. 
 
Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie musi posiadać doświadczenie 
w zakresie realizacji podobnych przedsięwzięć tzn. przedstawić dokumenty potwierdzające, 
że w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, zrealizował przynajmniej jeden projekt 
dotyczący komunikacji społecznej lub szkoleń w zakresie ochrony przyrody lub środowiska.  

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić na podstawie planu realizacji przedsięwzięcia. 
Plan realizacji przedsięwzięcia (PRP) stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie 
i zastępuję studium wykonalności. PRP to narzędzie, które ma pomóc Wnioskodawcy 
w zaplanowaniu zadań i budżetu projektu, a także w poprawnym wypełnieniu Wniosku 



o dofinansowanie. Treści zawarte we Wniosku o dofinansowanie powinny stanowić 
uogólnienie/streszczenie informacji zawartych w planie realizacji przedsięwzięcia.  
Szczegółowy opis wypełniania PRP znajduje się w Instrukcji dla Beneficjentów - Wypełnienie 
Planu Realizacji Przedsięwzięcia (dokument dostępny na stronie: www.ckps.pl). 
 
Kryteria oceny merytorycznej I stopnia 
 
Wartość merytoryczna projektu oraz zakładane efekty ekologiczne  
Ocena opiera się na dziesięciu kryteriach cząstkowych, które służą określeniu wartości 
merytorycznej projektu oraz zakresu, realności i trwałości zaplanowanych efektów 
ekologicznych. Ocenie podlega w szczególności celowość realizacji proponowanego projektu, 
trafność i adekwatność zaplanowanych zadań w stosunku do postawionych celów, wybór 
tematyki szkoleń, dobór metod i technologii wykorzystywanych w komunikacji, dobór grupy 
odbiorców zgodność projektu z założeniami krajowej i wspólnotowej polityki ochrony 
środowiska, dobór grupy docelowej oraz realność osiągnięcia i trwałość zaplanowanych 
efektów ekologicznych. 
 
Stopień rozpowszechnienia informacji na temat zagadnienia będącego przedmiotem 
projektu 
Ocenie będzie podlegać stopień rozpoznania i zapotrzebowania na szkolenia oraz aktywną 
edukację w zakresie realizowanego przedsięwzięcia. Projekty dotyczące nowych zagadnień, 
których zakres tematyczny nie był nigdy wcześniej przedmiotem szkoleń będą najwyżej 
oceniane. 
 
Spodziewany zasięg rozpowszechnienia informacji 
Beneficjent powinien wykazać, że podjęte działania i zastosowane techniki 
rozpowszechnienia informacji stwarzają możliwość skutecznego dotarcia do docelowej grupy 
odbiorców z całego obszaru, którym objęty jest projekt. Szansę na najwyższą ocenę mają 
projekty obejmujące swym zasięgiem cały kraj. 
 
Doświadczenie Beneficjenta 
Ocenie poddane zostaną doświadczenia członków zespołu realizującego projekt w zakresie 
prowadzenia szkoleń dotyczących podobnego zakresu tematycznego. Praktyczne 
doświadczenie kluczowych członków zespołu realizujących projekt będzie miało wpływ na 
wysokość oceny przedsięwzięcia. Najwyższą ocenę uzyskają projekty, w których realizacje 
zaangażowane są osoby, które do momentu złożenia wniosku zrealizowały co najmniej 
8 szkoleń. 
 
Kompleksowość projektu 
Złożoność poruszanej tematyki oraz różnorodność i atrakcyjność metod szkoleniowych 
stanowi ważny element dobrego projektu. W ramach konkursu preferowane będą projekty 
zakładające realizację serii szkoleń, które umożliwią uczestnikom (grupie docelowej) 
zdobycie możliwie pełnej i kompleksowej wiedzy na temat danej dziedziny oraz uwzględniają 
wiele zagadnień szczegółowych. 
 
Ocena merytoryczna II stopnia będzie prowadzona w oparciu o uzupełnioną i kompletną 
dokumentację wnioskową. W szczególności będzie dotyczyć kompletności dokumentacji 
aplikacyjnej (wniosku o dofinansowanie i załączników), poprawności analizy finansowej, 
spójności informacji zawartych we wniosku i załącznikach, poprawności identyfikacji 
i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności, gotowości 



technicznej projektu do realizacji, gotowości organizacyjno-instytucjonalnej projektu 
w obszarze zawierania umów, trwałości projektu, wykonalności finansowej, efektywności 
energetycznej projektu oraz zgodności projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony 
środowiska. 
 

V. TERMIN TRWANIA KONKURSU 

Nabór wniosków odbywa się w terminie 23.07.2008–25.08.2008 do godz. 16:00 

 

VI. KWOTA PRZEWIDZIANA NA KONKURS 

Kwota przewidziana na konkurs wynosi 3 000 000 PLN 
 

VII. WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 

Generator planu realizacji przedsięwzięcia (PRP) dostępny jest na stronie www.ckps.pl. Na 
podstawie PRP należy wypełnić wniosek o dofinansowanie zamieszczony na stronie: 
http://generator-poiis.pl/os1/ 

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia. 

 

VIII. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

Wnioski należy składać w sekretariacie CKPŚ, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, w 
Warszawie – pokój nr 107.  

Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę rejestracji w sekretariacie CKPŚ. 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w 1 egzemplarzu wersji papierowej wraz z Planem 
realizacji przedsięwzięcia i innymi wymaganymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie 
konkursu. Wszystkie powyższe dokumenty należy przedłożyć również w wersji 
elektronicznej na płycie CD lub DVD.  

Wniosek wraz z załącznikami powinien być złożony w kopercie (opakowaniu), która będzie 
posiadać następujące oznaczenie: 
 

Tytuł projektu 

Dot.: Konkurs nr…….. 

Działanie 5.1: Ochrona siedlisk i gatunków in situ 

OTWIERAĆ KOMISYJNIE 

Nazwa i adres Wnioskodawcy (w przypadku projektów partnerskich dane Beneficjenta 

wiodącego) 

 

 

IX. WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE 
 
Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik 3 niniejszego ogłoszenia. 
Ostateczna treść umowy zostanie uzgodniona na etapie negocjacji jej zapisów. 
 



 
 
 
X ZAŁĄCZNIKI 
1. Kryteria wyboru projektów 
2. Wzór wniosku o dofinansowanie 
3. Wzór Planu Realizacji Przedsięwzięcia 
4. Wzór umowy o dofinansowanie 
5. Regulamin konkursu 
 
 


