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Warunki konkursu  

 

I. RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU 

 

Cel konkursu 

Wsparcie procesu opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych 

 

Zakres tematyczny 

Właściwe zarządzanie oraz realizacja zadań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000, 
rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych wiąże się z opracowaniem planów 
zadań ochronnych i planów ochrony. 

W ramach działania finansowanie otrzymają przede wszystkim projekty dotyczące opracowania 
dokumentacji niezbędnej do zarządzania obszarami sieci NATURA 2000. 

 

Przykładowe rodzaje projektów 

• opracowanie dokumentacji niezbędnej do zarządzania Obszarami Specjalnej Ochrony ptaków 
i Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000 i parków narodowych oraz innych 
obszarów chronionych, 

 

Ogólne wymagania dotyczące projektu 

Wsparcie będą mogły uzyskać kompleksowe projekty, w których co najmniej 50% wydatków 
kwalifikowalnych w ramach planowanego budżetu zostanie poniesionych na stworzenie dokumentacji 
planu zadań ochronnych / planu ochrony, niezbędnej do przedłożenia właściwej instytucji w celu jej 
zatwierdzenia i przyjęcia planu. 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 uzgodnień społecznych, 
zakup sprzętu (pod warunkiem, iż jest on niezbędny do wykonania prac, a jego zakup jest bardziej 
efektywny kosztowo niż wynajem na czas realizacji projektu a jego sumaryczny koszt nie przekracza 
10% wydatków kwalifikowanych projektu). 

W ramach konkursu wsparcie uzyskają projekty, które zakładają przygotowanie dokumentacji 
niezbędnej do zarządzania obszarami Natura 2000. Jeżeli projekt dotyczy sporządzenia dokumentacji 
dla innych obszarów chronionych musi uwzględniać zakres zadań niezbędnych do ochrony obszaru 
Natura 2000 wskazany w Ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 Poz. 880 z późniejszymi 
zmianami). 

 

II. RODZAJE PODMIOTÓW 

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się podmioty wymienione w Szczegółowym opisie 
priorytetów PO IiŚ pkt. 17 a  i są nimi: 

� Jednostki sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, 

� Urzędy morskie, 

� Jednostki rządowe, 

� Instytucje naukowe, 

� Organizacje pozarządowe, 
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� Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z wyłączeniem Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, 

 

III. POZIOM DOFINANSOWANIA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW 

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

Wkład własny Wnioskodawcy, którego wartość nie może być niższa niż 15% wydatków 
kwalifikowalnych, 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 (załącznik nr 1 do 
Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ) zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IiŚ. Kryteria 
dotyczące opracowania planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych 
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 
przeprowadzenia 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 użyciu generatora), 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.pois.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. 



 4 

W ramach V osi priorytetowej finansowane będą przedsięwzięcia wykorzystujące metody 
o potwierdzonej skuteczności. Wnioskodawca przygotowując projekt powinien wykazać, że 
zakładane w ramach projektu metody 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 kwalifikujące się do 
dofinansowania w ramach środka 3.2.  

Dodatkowo ze względu na realizację projektu indywidualnego pt. „Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” nie będą finansowane 
dokumentacje dla planów zadań ochronnych i planów ochrony obszarów będących 
przedmiotem tego projektu. Lista obszarów objętych ww. projektem stanowi załącznik do 
Ogłoszenia.  

Do każdego wniosku o dofinansowanie musi zostać załączona pozytywna opinia przedstawiciela 
właściwych służb ochrony przyrody potwierdzająca celowość i zasadność realizacji 
przygotowywanego projektu. 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 jest to Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 

Projekt powinien spełniać wszystkie wymogi dotyczące danego typu przedsięwzięć, które zawarte 
są w Ogłoszeniu o konkursie oraz Regulaminie przeprowadzenia konkursu stanowiącym 
załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia. 

Wzór Wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia. Plan Realizacji 
Przedsięwzięcia stanowi integralną część Wniosku o dofinansowanie i zastępuje studium 
wykonalności. PRP musi zostać wypełniony zgodnie z instrukcją, gdyż zgodność ta podlega ocenie na 
etapie oceny formalnej. Instrukcja wypełniania Planu Realizacji Przedsięwzięcia znajduje się 
w Podręczniku dla beneficjentów (dokument zostanie udostępniony na stronie: www.ckps.pl 
najpóźniej do dnia rozpoczęcia naboru wniosków). 

 

Kryteria oceny merytorycznej I stopnia 

Wartość merytoryczna projektu oraz zakładane efekty ekologiczne  

Ocena opiera się na sześciu 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, dobór metod i technologii wykorzystywanych w trakcie 
realizacji, kompleksowość i komplementarność podejmowanych w ramach projektu zadań, zgodność 
projektu z założeniami lokalnych planów i programów oraz realność osiągnięcia i trwałość 
zaplanowanych efektów ekologicznych. 

Status ochronny obszaru 

Oceniana będzie ranga obszaru. Najwyżej punktowane będą projekty dotyczące obszarów Natura 
2000, na terenie których występują gatunki i siedliska priorytetowe oraz dotyczące parków 
narodowych. 
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Pilność realizacji 

Ocenie podlega pilność wykonania planu ze względu na uwarunkowania prawne i/lub zewnętrzną 
presję wywieraną na dany obszar, gatunek lub siedlisko. 

Dotychczasowa dokumentacja na temat obszaru 

Ocenie podlega dostępność dokumentacji dotyczącej obszaru umożliwiająca sporządzenie projektu 
planu w jak najkrótszym czasie. 

Liczba obszarów objętych planami  

Ocenie podlega ilość obszarów chronionych objętych projektem. Preferowane będą kompleksowe 
projekty, które obejmują przygotowanie dokumentacji dla większej ilości obszarów. 

 

V. CZAS TRWANIA NABORU WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU 

Nabór wniosków odbywa się w terminie 02.12.2009 – 25.01.2010 do godz. 16:00. 

 

VI. KWOTA PRZEWIDZIANA NA KONKURS 

Kwota przewidziana na konkurs wynosi 15 200 000 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 1 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. 

Dokumentację aplikacyjną należy złożyć w 1 egzemplarzu wersji papierowej wraz z Planem Realizacji 
Przedsięwzięcia i innymi wymaganymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie przeprowadzenia 
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 7/2009 

Plany ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych 

OTWIERAĆ KOMISYJNIE 

Nazwa i adres Wnioskodawcy (Beneficjenta wiodącego) 

 

IX. WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE 

Wzór Umowy o dofinansowanie stanowi załącznik 5 niniejszego ogłoszenia. 
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Ostateczna treść umowy zostanie uzgodniona na etapie negocjacji jej zapisów. 

 

X. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 

Wnioskodawcy przysługują środki odwoławcze w postaci protestu oraz odwołania.   

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór Wniosku o dofinansowanie 

2. Regulamin przeprowadzenia konkursu dostępny na www.ckps.pl 

3. Lista obszarów Natura 2000 objętych projektem indywidualnym pn. „Opracowanie planów 
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie Polski” 

4. Kryteria wyboru projektów dostępne na www.ckps.pl 

5. Wzór Planu Realizacji Przedsięwzięcia dostępny na www.ckps.pl 

6. Wzór Umowy o dofinansowanie dostępny na www.pois.gov.pl 

 


