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REGULAMIN KONKURSU

• RODZAJE PROJEKTÓW

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty, których celem

jest dokonanie oceny stanu zasobów przyrodniczych w parkach

narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii

teledetekcyjnych.

• BENEFICJENCJI

parki narodowe

• ALOKACJA – 20 MLN ZŁ

Poziom współfinansowania projektu ze środków UE - maksymalnie 

85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu
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NABÓR WNIOSKÓW
do 31.01.2018 r. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do korzystania z Generatora 

Wniosków o Dofinansowanie. 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ : 

• w formie elektronicznej (przy użyciu GWD) – wniosek podpisany przy 

użyciu podpisu elektronicznego, mającego walor podpisu własnoręcznego 

w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)

• w formie papierowej (w kancelarii NFOŚiGW) – po wygenerowaniu i 

przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w GWD - Formę papierową 

stanowi wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku o statusie 

„Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany i opieczętowany w pkt. „O” 

zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego (zawierający na pierwszej 

stronie kod kreskowy i sumę kontrolną wraz z wymaganymi załącznikami)



Wniosek w wersji papierowej może zostać:

• złożony osobiście (od pon. do pt. w godz. 7.30-15.30 w kancelarii 

NFOŚiGW), 

• dostarczony za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową za 

pokwitowaniem poprzez operatora  pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (funkcję operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ww. ustawy pełni Poczta Polska S.A.)

Za dzień złożenia wniosku uznaje się:

w przypadku sygnowania wniosku i załączników podpisem 

elektronicznym w systemie ePUAP:

 termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w GDW

w przypadku złożenia wniosku w formie papierowej: 

 termin wpływu do kancelarii IOK jeżeli wniosek o dofinansowanie został 

dostarczony osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub operatora 

pocztowego innego niż wyznaczony;

 datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 



Złożony wniosek musi być kompletny tj. powinien:

• zawierać wszystkie strony; 

• zawierać wypełnione wszystkie wymagane pola wniosku; 

• być prawidłowo podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego 

i opieczętowany w pkt. „O” formularza wniosku; 

• zawierać wszystkie wymagane załączniki;

• wersja papierowa wniosku musi być tożsama z wersją w GWD;

Kopie dokumentów, stanowiących załącznik do wniosku winny być:

• poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie + data 

poświadczenia 

• lub gdy dokument posiada ponumerowane strony - na pierwszej stronie 

adnotacja: „za zgodność z oryginałem od strony… do strony…” oraz 

czytelny podpis lub pieczątka imienna i parafa osoby podpisującej 

wniosek lub innej osoby posiadającej upoważnienie do poświadczenia 

zgodności dokumentów z oryginałem 

• pisemne upoważnienie dla ww. osoby dołączane do wniosku



WERYFIKACJA BRAKÓW  W ZAKRESIE WARUNKÓW 

FORMALNYCH LUB POPRAWIENIE OCZYWISTYCH OMYŁEK 

• Warunki formalne – warunki odnoszące się do kompletności, formy

oraz terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, których weryfikacja

odbywa się przez stwierdzenie spełnienia albo niespełnienia danego

warunku.

• Stwierdzone braki w zakresie warunków formalnych lub oczywiste omyłki

(np. błędy rachunkowe, błędy pisarskie) - wnioskodawca wzywany jest do

uzupełnienia wniosku lub złożenia koniecznych wyjaśnień w terminie nie

krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania pisma

z IOK.

• W przypadku braku uzupełnienia w zakresie warunków formalnych lub

oczywistych omyłek w wyznaczonym terminie, IOK informuje wnioskodawcę

o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia ze wskazaniem przyczyn – bez

możliwości wniesienia środka odwoławczego.



Sposób dokonywania poprawek/uzupełnień braków w zakresie 

warunków formalnych lub oczywistych omyłek oraz uzupełnień na 

etapie oceny merytorycznej I i II stopnia :

• Wnioskodawca za pośrednictwem GWD przekazuje cały wniosek 

wraz z kompletem załączników. 

• W przypadku niestosowania podpisu elektronicznego wnioskodawca

dodatkowo składa jeden egzemplarz wersji papierowej wniosku

o dofinansowanie wraz z poprawionymi/uzupełnionymi załącznikami

(bez ponownego składania w wersji papierowej załączników

niepodlegających poprawce/uzupełnieniu).

• Do zaktualizowanej dokumentacji aplikacyjnej należy dołączyć

oświadczenie o zakresie wprowadzonych zmian.



OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA I STOPNIA

• Ocena wg kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia dokonywana 

jest równolegle na podstawie list sprawdzających .

• Suma punktów otrzymanych podczas oceny wg kryteriów merytorycznych 

I stopnia stanowi wynik oceny na tym etapie.

• Projekt otrzymuje negatywną ocenę w przypadku, gdy chociaż jedno 

kryterium formalne nie zostanie spełnione lub gdy w trakcie oceny wg 

kryteriów merytorycznych I stopnia projekt nie uzyska minimum 60 % 

punktów.

• Ocena przeprowadzana jest w ciągu  65 dni od daty zakończenia naboru 

wniosków.

• Dopuszczalne jest jednokrotne wezwanie Wnioskodawcy do złożenia 

wyjaśnień co do treści złożonego wniosku o dofinansowanie - uzupełnienia 

wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma z IOK. 

• Ponowna ocena projektu dokonywana w terminie 7 dni od otrzymania 

wyjaśnień/uzupełnień od wnioskodawcy.



• IOK może formułować rekomendacje, których spełnienie jest 

wymagane dla pozytywnej oceny merytorycznej II stopnia. 

• Rekomendacje powinny służyć możliwie najbardziej

efektywnemu wykorzystaniu środków i mogą dotyczyć m.in.:

określenia kierunków aktualizacji i uszczegółowienia opisu projektu i

harmonogramu rzeczowo-finansowego przedkładanego na etapie

oceny merytorycznej II stopnia, uszczegółowienia wskaźników

monitorowania projektu oraz dokumentów pozwalających uznać

przedsięwzięcie za zrealizowane, dostarczenia dodatkowych

opracowań, itp.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –

kryteria formalne 

W ramach horyzontalnych kryteriów formalnych usunięto kryteria:

• Wniosek złożony w terminie

• Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu

• Wniosek wypełniony jest w języku polskim

• Kompletność dokumentacji aplikacyjnej Wniosku i załączników

Ww. kryteria sprawdzane są na etapie weryfikacji warunków

formalnych.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –

kryteria merytoryczne I stopnia 

1) Ocena przyjętych rozwiązań pod kątem realizacji celów projektu  

Ocenie podlega czy zaplanowane działania i sposoby ich realizacji są trafne i

adekwatne w stosunku do zdiagnozowanych potrzeb oraz niezbędne z punktu

widzenia osiągnięcia założonych celów projektu.

Ocenie podlega również czy zaplanowane działania są wystarczające i pozwolą na

osiągnięcie założonych celów projektu.

Ocenie podlega czy przewidziano kontrolę jakości danych teledetekcyjnych przez

niezależny podmiot posiadający kwalifikacje i doświadczenie.

2) Ciągłość i spójność podejmowanych działań

Ocenie podlega czy proponowany projekt jest spójny z  wcześniejszymi i/lub 

aktualnie prowadzonymi działaniami z zakresu teledetekcji i GIS (tj. zapewnia ich 

wzajemne uzupełnianie się). 



3) Realność osiągnięcia oczekiwanych celów projektu

Ocenie podlega czy zaplanowane cele są prawdopodobne do osiągnięcia

i utrzymania.

Ocenie podlega czy Wnioskodawca posiada lub przewidział zakup sprzętu i/lub

oprogramowania niezbędnych do wykorzystywania i przetwarzania danych

pozyskanych w trakcie realizacji projektu oraz zapewniona będzie kompatybilność

i interoperacyjność z systemami gromadzenia / przetwarzania danych o stanie

środowiska przyrodniczego.

Ocenie podlega czy realne jest utrzymanie trwałości projektu.

4) Ocena ryzyk

Ocena odnosi się do prawidłowości identyfikacji ryzyk projektu oraz trafności działań

ujętych w planie zarządzania i przeciwdziałania ryzykom wskazanym w Planie

realizacji projektu.

Ocenione zostanie czy Wnioskodawca trafnie zidentyfikował najbardziej

prawdopodobne zagrożenia dla realizacji projektu i zaplanował adekwatne sposoby

minimalizacji ryzyka ich wystąpienia.



5) Zdolność organizacyjna Wnioskodawcy do realizacji projektu oraz przygotowanie

instytucjonalne do wdrożenia

Ocenie podlega czy uprawdopodobnione jest sprawne wdrożenie projektu.

Oceniane jest czy podmiot wnioskujący dysponuje personelem mającym doświadczenie

w zakresie prowadzenia działań dotyczących podobnego zakresu tematycznego.

6) Ocena wysokości kosztów w stosunku do zakresu rzeczowego

Ocenie podlega czy Wnioskodawca dokonał kalkulacji przedstawianych kosztów

w oparciu o racjonalne i obiektywne przesłanki oraz czy przedstawił metodykę

szacowania kosztów wynikającą z powszechnie obowiązujących cenników lub

w przypadku braku takowych z ofert rozeznania rynku dostawców i wykonawców bądź

innych dostępnych, rzetelnych (pochodzących z wiarygodnego źródła) danych

porównawczych stanowiących podstawę do określenia kosztów przeciętnych.

Ocenione zostanie czy planowane koszty są adekwatne do planowanych działań

i rezultatów.



UTWORZENIE LIST RANKINGOWYCH

• Po zakończeniu oceny wniosków IOK tworzy listę rankingową.

• Lista rankingowa obejmuje jedynie projekty, które podczas oceny wg 

kryteriów merytorycznych I stopnia uzyskały przynajmniej 60 % 

punktów oraz spełniają wszystkie kryteria formalne. Liczba punktów 

uzyskanych przez projekt decyduje o miejscu na liście rankingowej.

• W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania przez projekty, 

które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną I stopnia przekracza 

dostępną w konkursie dla danego typu projektów alokację, projekty na liście 

rankingowej dzielą się na podstawowe i rezerwowe.

• Lista rankingowa przedstawiana jest do zatwierdzenia przez Zarząd IW, 

a następnie przez IP.

• Zatwierdzona przez IP lista rankingowa jest publikowana na stronie 

internetowej IOK. 



OCENA MERYTORYCZNA II STOPNIA

• Ocena merytoryczna II stopnia jest oceną 0/1 - dokonywana pod kątem 

spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium oceny.

• Ocena przeprowadzana jest w obszarach:

 aspekty techniczne oraz rozwiązania instytucjonalne oraz formalno-prawne;

 procedury ocen oddziaływania na środowisko z elementami adaptacji do zmian 

klimatu;

 analiza finansowo – ekonomiczna, w tym analiza kosztów i korzyści 

 pomoc publiczna;

• Dopuszczalne jest jednokrotne wezwanie do złożenia na piśmie 

wyjaśnień co do treści złożonego wniosku o dofinansowanie 

(z wyłączeniem kryterium dotyczącego wdrożenia rekomendacji) -

uzupełnienie wniosku w terminie 10 dni od daty otrzymania pisma z IOK. 

• Projekt uzyskuje ocenę negatywną w przypadku, gdy nie spełni 

chociażby jednego kryterium merytorycznego II stopnia.



UTWORZENIE LISTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO 

DOFINANSOWANIA

• IOK przygotowuje listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane 

oceny, wskazując projekty, które: 

 spełniły kryteria wyboru projektów i otrzymały wystarczającą liczbę punktów, 

albo uzyskały kolejno największa liczbę punktów, w przypadku, gdy kwota 

przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na 

objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, jeśli uzyskały wymaganą 

liczbę punktów.

• IP rozstrzyga konkurs zatwierdzając listy ocenionych projektów. 

• Dopuszcza się sukcesywne sporządzanie list ocenionych projektów w 

miarę postępującej oceny merytorycznej II stopnia. 

• IOK w terminie 7 dni zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na 

portalu listę projektów wybranych do dofinansowania oraz informuje 

wnioskodawcę o wyborze projektu do dofinansowania. 



HARMONOGRAM KONKURSU 

Etap konkursu Rozpoczęcie Zakończenie

Ogłoszenie konkursu 29.09.2017 r. 

Nabór wniosków o dofinansowanie 30.10.2017 r. 31.01.2018 r.

Ocena formalna i merytoryczna I stopnia 01.02.2018 r. 30.03.2018 r. 

Poprawa wniosków 31.03.2018 r. 11.04.2018 r. 

Ponowna ocena formalna i merytoryczna I stopnia 12.04.2018 r. 18.04.2018 r. 

Zatwierdzenie przez IP listy rankingowej 11.05.2018 r. 

Wdrożenie przez Wnioskodawcę rekomendacji z 

oceny merytorycznej I stopnia 

12.05.2018 r. 23.05.2018 r. 

Ocena merytoryczna II stopnia 24.05.2018 r. 27.06.2018 r.

Poprawa wniosków 28.06.2018 r. 09.07.2018 r. 

Ponowna ocena merytoryczna II stopnia 10.07.2018 r. 16.07.2018 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu – zatwierdzenie przez IP 

listy projektów wybranych do dofinansowania

07.08.2018 r. 



PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE 

• Umowa o dofinansowanie podpisywana jest nie później niż 60 

dni od poinformowania wnioskodawcy przez IW o wyborze 

projektu do dofinansowania.

• W uzasadnionych przypadkach ww. termin może zostać 

przedłużony przez IP o maksymalnie 90 dni. 



PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

• W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawca może 

wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej 

informacji o zakończeniu oceny i jej wyniku.

• Protest wnoszony jest do IP – Ministra Środowiska, za 

pośrednictwem IW.

• Skrócenie czasu rozpatrzenia protestu przez IW / IP , odpowiednio 

14 i 21 dni od dnia otrzymania protestu spełniającego wymogi 

formalne. 



LISTA WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW

DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. Plan Realizacji Projektu – zgodnie ze wzorem dla 2.4.4d

2. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000 

wraz z mapą w skali 1:100 000 Załącznik wyłączony z Listy wymaganych 

załączników. 

3. Mapa, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne -

zgodnie z wymogiem określonym w pkt B.3.1 Instrukcji do wypełniania 

wniosku o dofinansowanie. 

4. Cenniki, oferty z rozeznania rynku dostawców i wykonawców 

potwierdzające podstawę oszacowania kosztu realizacji projektu. 



5. Dokumenty formalno-prawne wnioskodawcy:

a) Dokumenty potwierdzające dane osoby/osób upoważnionych do reprezentowania 

Wnioskodawcy oraz do zaciągania zobowiązań finansowych (akt powołania na 

stanowisko dyrektora) 

b) Upoważnienie do podpisania wniosku i poświadczania zgodności dokumentów z 

oryginałem, w przypadku jego podpisania przez osoby inne niż wynikające 

z dokumentów rejestrowych.

c) Sprawozdanie finansowe (zgodne z ustawą o rachunkowości) za 3 lata 

poprzedzające rok złożenia wniosku (lub ostatnie 3 zatwierdzone sprawozdania).

(przy czym pkt a, c – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem; pkt b – oryginał 

upoważnienia) 

6. Harmonogram realizacji projektu (HRP) 

7. Zestawienie kosztów projektu w podziale na kategorie wydatków 

kwalifikowanych

8. Porozumienie zawarte pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem, który jest 

upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w okresie 

wdrażania projektu (o ile dotyczy) – kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem.



9. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące zasad realizacji projektu 

(oświadczenie ogólne) 

10.Oświadczenie  Wnioskodawcy o zapewnieniu udziału własnego wraz z 

dokumentami potwierdzającymi źródła finansowania projektu  

11.Oświadczenie w sprawie VAT (nie dotyczy, gdy podatek VAT uznano za 

koszt niekwalifikowany) 

12.Wewnętrzne procedury wnioskodawcy/podmiotu upoważnionego do 

ponoszenia wydatków uwzględniające zasady zawierania umów, do których 

nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

13.Oświadczenie dotyczące zakazu podwójnego finansowania 

14.Oświadczenie o obowiązkach względem GDOŚ 

15.Załącznik dotyczący pomocy publicznej (jeśli dotyczy) 

16.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt.5 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r, poz. 1422) 

– zgodnie ze wzorem opublikowanym w ogłoszeniu o naborze.



Dziękuję za uwagę

E-mail: Beata.Wojcik@nfosigw.gov.pl

Tel. 22 45 90 486
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