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Warunki konkursu 

 

I. RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU 

Cel działania 

Przywracanie drożności korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się 
zwierzą i funkcjonowanie populacji w skali kraju. 

Zakres tematyczny 

Utrzymanie spójności sieci Natura 2000 oraz ciągłości korytarzy ekologicznych wymaga 
wsparcia działań na rzecz udrażniania tras migracji zwierząt. Ograniczenie występowania 
barier zapewnia również utrzymanie trwałości populacji zagrożonych i chronionych 
zwierząt w skali Europy i kraju, zgodnie z zapisami szeregu konwencji w tym: Konwencją  
o ochronie gatunków wędrownych dzikich zwierząt (tzw. Konwencja Bońska), Konwencją 
o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk (tzw Konwencja 
Berneńska), Konwencją o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego 
(tzw. Konwencja Helsińska), Konwencją o ochronie różnorodności biologicznej z Krajową 
Strategią Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej wraz 
z programem działań do tej strategii, nową Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2007 – 
2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014, Dyrektywą Siedliskową oraz 
Ptasią.  

Występowanie gatunków o wysokich wymaganiach przestrzennych i ich swobodne 
przemieszczanie się w podzielonym środowisku jest możliwe jedynie dzięki obecności 
korytarzy ekologicznych. 

W ramach konkursu będą finansowane kompleksowe projekty służące udrożnieniu 
korytarzy ekologicznych mających na celu zapewnienie funkcjonowania populacji 
gatunków w skali Europy i kraju.  

Główny nacisk zostanie położony na odtwarzanie drożności zakłóconej przez istniejącą 
infrastrukturę techniczną oraz na przywracanie lub poprawę drożności korytarzy 
ekologicznych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sieci Natura 2000.  

Priorytetowo traktowane będą projekty usytuowane w miejscach kluczowych dla 
utrzymania spójności sieci NATURA 2000. Do priorytetowych zaliczają się również 
przedsięwzięcia charakteryzujące się kompleksowym podejściem do rozwiązywania 
problemu niedrożności korytarzy ekologicznych. 

Przykładowe rodzaje projektów 

� Przywracanie drożności i poprawa funkcjonowania korytarzy ekologicznych, w tym 
korytarzy umożliwiających funkcjonowanie sieci Natura 2000. 

� Zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy 
istniejąca infrastruktura techniczna.  

Ogólne wymagania dotyczące projektu 

Wsparcie będą mogły uzyskać kompleksowe projekty, w których co najmniej 50% 
wydatków kwalifikowalnych w ramach planowanego budżetu zostanie poniesionych na 
udrożnienie korytarza migracyjnego, rozumiane jako konkretne czynności mające na celu 
usunięcie barier dla przemieszczania się zwierząt lub poprawę funkcjonowania korytarzy 
ekologicznych. Do puli w/w działań mogą być zaliczone m.in.: planowanie  
i przygotowanie do realizacji działań terenowych; nadzór merytoryczny nad realizacją 
działań terenowych; wydatki związane z przygotowaniem i uzyskaniem wymaganych 
prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych; zakup materiałów 
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budowlanych; wydatki związane z budową/modernizacją urządzeń ułatwiających 
przemieszczanie się zwierząt; zakup sprzętu (pod warunkiem, iż jest on niezbędny do 
wykonania prac, a jego zakup jest bardziej efektywny kosztowo niż wynajem na czas 
budowy); wykup gruntu, pod warunkiem, że wymienione wydatki umożliwiają realizację 
działań terenowych związanych z przywracaniem drożności korytarzy ekologicznych. 

 

II. RODZAJE PODMIOTÓW 

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się podmioty wymienione w Szczegółowym 
opisie priorytetów PO IiŚ  i są nimi: 

� Zarządcy dróg i linii kolejowych, 

� Właściwe jednostki rządowe i samorządowe, 

� Parki narodowe i krajobrazowe, 

� Organizacje pozarządowe, 

� Instytucje naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w tym szkoły wyższe oraz 
ich jednostki organizacyjne, 

� Grupy wyżej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodącego. 

 

III. POZIOM DOFINANSOWANIA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU 
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. 

W przypadku budowy przejść dla dużych i średnich ssaków minimalna wartość projektu 
wynosi 2 mln PLN.  

Maksymalna wartość projektu wynosi 25 mln EUR. 

 

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 
zwiększenia drożności korytarzy ekologicznych stanowią załącznik 2 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 
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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 (przy użycie generatora wniosku), 
kompletny, posiadać komplet załączników i być zgodny z okresem programowym PO IiŚ 
oraz Szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ 2007–2013. 

Wnioskodawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 
podstawie art. 211 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, Dyrektywa siedliskowa, Dyrektywa 
ptasia, 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. 

Uwaga!!! Ze względu na linię demarkacyjną z Instrumentem Finansowym LIFE+ nie 
mogą być finansowane projekty badawcze oraz projekty demonstracyjne, które obejmują 
przeniesienie na grunt praktyczny nowatorskich rozwiązań, ocenę i rozpowszechnienie 
efektów działań nowych lub nie stosowanych dotychczas w proponowanym kontekście 
geograficznym, ekologicznym, społeczno-ekonomicznym. W ramach konkursu nie mogą 
być finansowane również projekty, które kwalifikują sie do dofinansowania w ramach 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych 
obszarów rybackich 2007 – 2013”, w tym w szczególności projekty, których główny 
zakres dotyczy  budowy/przebudowy przepławek lub likwidacji piętrzeń.  

Projekt powinien spełniać wszystkie wymogi dotyczące danego typu przedsięwzięć, 
które zawarte są w Ogłoszeniu o konkursie oraz Regulaminie konkursu stanowiącym 
załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia. 

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić na podstawie Planu realizacji przedsięwzięcia 
(PRP), którego wzór stanowi załącznik 4 do niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis 
wypełniania PRP znajduje się w Instrukcji dla Beneficjentów - Wypełnienie Planu 
Realizacji Przedsięwzięcia (dokument zostanie udostępniony na stronie: www.ckps.pl 
najpóźniej do dnia rozpoczęcia naboru wniosków). 
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Do każdego wniosku o dofinansowanie musi zostać załączona pozytywna opinia 
przedstawiciela właściwych służb ochrony przyrody potwierdzająca celowość i 
zasadność realizacji przygotowywanego projektu na wskazanym w opisie projektu 
obszarze. Dla projektów realizowanych na terenie parku narodowego jest to właściwy 
Dyrektor Parku (w przypadku projektów realizowanych przez pracowników parku na 
terenie parku należy przedstawić opinię Rady Naukowej Parku). Dla sieci obszarów 
Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów chronionego 
krajobrazu właściwy Wojewódzki Konserwator Przyrody lub Główny Konserwator 
Przyrody. 

Realizacja projektu na obszarze nie objętym formą ochrony prawnej nie zwalnia 
wnioskodawcy z przedstawienia opinii właściwego Konserwatora Przyrody. 

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 lokalizacji przedsięwzięcia na trasie migracji zwierząt, adekwatność 
zaplanowanych zadań w stosunku do postawionych celów, kompleksowość 
proponowanych działań z punktu widzenia potrzeb gatunków znajdujących się w zasięgu 
oddziaływania projektu, komplementarność podejmowanych działań z innymi działaniami 
realizowanymi na obszarze objętym projektem, adekwatność zastosowanych metod i 
technologii, zgodność projektu z założeniami krajowej i wspólnotowej polityki ochrony 
środowiska oraz realność osiągnięcia i trwałość zaplanowanych efektów ekologicznych. 

Znaczenie korytarza ekologicznego 

Oceniana będzie ranga korytarza tj. jego znaczenie dla utrzymania ciągłości między 
obszarami przyrodniczymi. Priorytet stanowią projekty dotyczące utrzymania spójności 
obszarów Natura 2000. 

Skala projektu 

Ocenie podlega skala oddziaływania projektu. Priorytetowo traktowane będą projekty 
obejmujące budowę grupy obiektów, których realizacja ma szansę przyczynić się do 
kompleksowego rozwiązania problemu przemieszczania się zwierząt na danym obszarze. 

 

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. CZAS TRWANIA NABORU WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU 

Nabór wniosków odbywa się w terminie 28.08.2008 – 20.10.2008 do godz. 16:00. 

 

VI. KWOTA PRZEWIDZIANA NA KONKURS 
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Kwota przewidziana na konkurs wynosi 25 000 000 PLN. 

 

VII. WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 

Wniosek o dofinansowanie oraz Plan realizacji przedsięwzięcia należy wypełnić za pomocą 
generatorów. Generator Planu realizacji przedsięwzięcia dostępny jest na stronie 
www.ckps.pl. Na podstawie PRP należy wypełnić wniosek o dofinansowanie 
zamieszczony na stronie: www.generator-poiis.pl. Wzór wniosku o dofinansowanie 
stanowi załącznik 3 do niniejszego ogłoszenia. Instrukcja wypełniania wniosku o 
dofinansowanie stanowi załącznik 6 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 godzinę i datę 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 4/2008 

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych 

OTWIERAĆ KOMISYJNIE 

Nazwa i adres Wnioskodawcy (w przypadku projektów realizowanych przez 

grupę Beneficjentów należy podać dane Beneficjenta wiodącego) 

 

IX. WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE 

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik 5 niniejszego ogłoszenia. 

Ostateczna treść umowy zostanie uzgodniona na etapie negocjacji jej zapisów. 

 

X. ZAŁĄCZNIKI 

1. Regulamin konkursu 

2. Kryteria wyboru projektów 

3. Wzór wniosku o dofinansowanie 

4. Wzór Planu Realizacji Przedsięwzięcia 

5. Wzór umowy o dofinansowanie 

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 


