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Warunki konkursu 

 

I. RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU 

Cel działania 

Wsparcie procesu opracowania planów ochrony zagrożonych gatunków lub siedlisk 
przyrodniczych. 

Zakres tematyczny 

Zachowanie zasobów przyrodniczych oraz utrzymanie spójności sieci obszarów 
chronionych Natura 2000 wymaga wsparcia działań na rzecz ochrony gatunków i siedlisk 
przyrodniczych w tym właściwego nimi zarządzania. Opracowanie krajowych programów 
ochrony dla gatunków i siedlisk jest niezbędnym narzędziem wspomagającym skuteczną 
ich ochronę w skali kraju. Jednocześnie zgodnie z Komunikatem Komisji UE pt. 
„Zatrzymanie spadku różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości” kraje 
członkowskie są zobligowane do wdrażania istniejących planów działań w celu ochrony 
gatunków najbardziej zagrożonych na obszarze Unii Europejskiej. 

Aby ochrona gatunku lub siedliska była skuteczna musi być oparta na wiedzy eksperckiej 
i prowadzona z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań oraz przy zaangażowaniu wielu 
środowisk w tym m.in.: zarządców i właścicieli gruntów, niezależnych organizacji 
pozarządowych, naukowców, a także władz i społeczności lokalnych.  

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu opracowanie 
kompletnej dokumentacji niezbędnej do zarządzania siedliskiem lub gatunkiem. 
Przygotowywane programy ochrony powinny stanowić spójną, długookresową strategię 
ochrony gatunku lub siedliska w skali całego kraju. 

Priorytetowo traktowane będą programy dotyczące ochrony siedlisk i gatunków 
zagrożonych wyginięciem oraz gatunków i siedlisk, dla których konieczne jest pilne 
wykonanie programu ochrony ze względu na pogarszający się ich stan. 

Przykładowe rodzaje projektów 

Opracowywanie krajowych programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk 
przyrodniczych. 

Ogólne wymagania dotyczące projektu 

Wsparcie będą mogły uzyskać kompleksowe projekty, w których co najmniej 50% 
wydatków kwalifikowanych w ramach planowanego budżetu zostanie poniesionych na 
opracowanie dokumentacji niezbędnej do skutecznego zarządzania siedliskiem lub 
gatunkiem. Do puli w/w działań mogą być zaliczone m.in.: planowanie i przygotowanie do 
realizacji działań terenowych służących do zgromadzenia potrzebnej dokumentacji 
przyrodniczej, nadzór merytoryczny nad realizacją działań terenowych oraz realizacja 
konsultacji społecznych z zainteresowanymi grupami. 

 

II. RODZAJE PODMIOTÓW 

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

� jednostki sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, 

� urzędy morskie, 
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� jednostki rządowe,  

� instytucje naukowe, 

� organizacje pozarządowe, 

� jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, 

� 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.  

Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. PLN. 

Maksymalna wartość projektu wynosi 25 mln EUR. 

 

IV. KRYTERIA OCENY I WYBORU PROJEKTÓW 

Ocena projektów będzie prowadzona na podstawie Kryteriów wyboru projektów 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IiŚ w dniu 19.06.2008. Kryteria dotyczące  
krajowych programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk 
przyrodniczych 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 

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 również 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 
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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.  

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. Plan realizacji 
przedsięwzięcia stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie i zastępuje studium 
wykonalności.  

Do każdego wniosku o dofinansowanie musi zostać załączona pozytywna opinia 
Głównego Konserwatora Przyrody potwierdzająca celowość i zasadność 
przygotowania programu ochrony dla danego gatunku lub siedliska.  

Kryteria oceny merytorycznej I stopnia 

Ranga gatunku lub siedliska  

Ocena znaczenia gatunku lub siedliska prowadzona będzie na podstawie Raportów 
dotyczących stanu zachowania wszystkich siedlisk przyrodniczych i gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, przygotowanych przez Polskę w roku 2007 
zgodnie  
z postanowieniami art. 17. 1 Dyrektywy Siedliskowej, Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i 
Zwierząt lub Czerwonych Listach gatunków1.  

Priorytet stanowią projekty dotyczące przygotowania programów ochrony dla gatunków 
i/lub siedlisk w złym stanie (U2), gatunków wymarłych w Polsce (EXP) lub krytycznie 
zagrożonych (CR). 

Pilność wdrożenia 

Ocenie podlega pilność wykonania programu, na podstawie zewnętrznej presji 
wywieranej na dany gatunek lub siedlisko. 

Najwyżej oceniane będą projekty, w których potrzeba opracowania programu ochrony 
uzasadniona jest pogarszającym się stanem danego gatunku lub siedliska. 

 

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, 

                                                 
1
 Jeżeli gatunek znajduje się za równo w Raporcie,  Czerwonej Księdze jak i na Czerwonej Liście,  punkty 
przyznawane są na podstawie oceny korzystniejszej 
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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 25.08.2008–25.09.2008 do godz. 16:00. 

 

VI. KWOTA PRZEWIDZIANA NA KONKURS 

Kwota przewidziana na konkurs wynosi 7 000 000 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: 
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Tytuł projektu 

Dot.: Konkurs nr 5/2008 

Krajowe programy ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych  

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 

 

 


