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PROGRAM PRIORYTETOWY

Tytuł programu:

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej

ZAKRES OGÓLNY

l. Cel programu
1) Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie

i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami
(w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń).

2) Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

2. Wskaźniki osiągnięcia celu

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn: .

- powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony.
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 134 600 ha, w tym:
dla bezzwrotnych! zwrotnych form dofinansowania - co najmniej 134 600 ha,

- liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, dla których wykonano
działania ochronne bądź opracowano programy ochrony.
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 45 gatunków, w tym:
dla bezzwrotnych! zwrotnych form dofinansowania - co najmniej 45 gatunki,

- liczba gatunków inwazyjnych, dla których przeprowadzono działania lub opracowano
programy/wytyczne mające na celu ograniczenia ich presji na otoczenie.
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 12 gatunków, w tym:
dla bezzwrotnych! zwrotnych form dofinansowania - co najmniej 12 gatunków,

- powierzchnia obszarów chronionych, dla których zapewniono wzrost efektywności
zarządzania m.in. poprzez opracowanie planów ochrony i planów zadań ochronnych
oraz tworzenie i aktualizację baz danych, w tym GIS.
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 300 000 ha, w tym:
dla bezzwrotnych! zwrotnych form dofinansowania - co najmniej 300 000 ha,

- powierzchnia zabytkowych parków i ogrodów, objęta rewaloryzacją:
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 55 ha, w tym:
dla bezzwrotnych! zwrotnych form dofinansowania - co najmniej 55 ha.

liczba parków narodowych, w których wsparto ośrodki edukacji ekologicznej:
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 10 szt., wtym:
dla bezzwrotnych! zwrotnych form dofinansowania - co najmniej 10 szt.,
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zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych:
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 4 000 000 osób, w tym:
dla bezzwrotnych! zwrotnych form dofinansowania - co najmniej 4 000 000 osób,

3. Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 172 mln zł, w tym:
l) dla bezzwrotnych form dofinansowania - do 146 mln zł,
2) dla zwrotnych form dofinansowania - do 26 mln zł.

ZAKRESSZCZEGÓLOVVY

Część l) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

4. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym:

l) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.,
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.

5. Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie:

l) konkursowym,

2) ciągłym.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie
internetowej NFOŚiGW.

51 Przekazywanie środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek
budżetowych

l) państwowe jednostki budżetowe mogą ubiegać się o przekazanie środków na realizowane
przez siebie zadania zgodne z ust. 7.5 niniejszego programu;

2) sposób przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym określa
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio Zasady
udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem S 2 ust. 3 pkt 1, oraz Kryteria wyboru przedsięwzięć
finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, w tym ust. 7 i 8 niniejszego programu.
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6. Koszty kwalifikowane

1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r., w którym
to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane (z zastrzeżeniem zgodności
z zasadami udzielania pomocy publicznej).

2. Koszty kwalifikowane - zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych",
z zastrzeżeniem, że:
1) koszty zarządzania przedsięwzięciem:

a) koszty bezpośrednie, związane z zarządzaniem przedsięwzięciem - do 5% wartości
projektu;

b) koszty nadzoru inwestorskiego - do l% wartości inwestycji objętych nadzorem
inwestorskim w przypadku umów ryczałtowych na ich wykonanie i do 1,5%
wartości inwestycji rozliczanych na podstawie kosztorysów powykonawczych;

2) koszt nabycia nieruchomości/praw do nieruchomości kwalifikowany wyłącznie
w ramach wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych w parkach
narodowych, w tym nieruchomości zabudowanych, pod warunkiem, że budynki
i budowle zostaną przeznaczone do rozbiórki lub wykorzystane do celów statutowych
parku narodowego;

3) w przypadku przedsięwzięć dotyczących odtwarzania zasobów przyrodniczych
i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów,
zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych, kwalifikowane
będą wyłącznie koszty prac i zakUpów związanych bezpośrednio z usuwaniem
powstałych szkód i odtwarzaniem utraconych zasobów przyrodniczych, przy czym
wymagaile jest udokumentowanie zniszczeń;

4) koszty prac związanych z prowadzeniem monitoringu w zakresie oceny efektów
realizowanych zadań, będą kwalifikowane wyłącznie w ramach przedsięwzięć
z zakresu czynnej ochrony gatunków i siedlisk, jako ich integralny element, odnoszący
się swym zakresem wyłącznie do działań realizowanych w ramach tych przedsięwzięć
do wysokości 10 % kosztów kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia;

5) koszty zakupu sprzętu do prac pielęgnacyjnych w zabytkowych parkach i ogrodach
będą kwalifikowane wyłącznie w ramach przedsięwzięć dotyczących prac
rewitalizacyjnych i konserwatorskich jako ich integralny element, odnoszący się swym
zakresem do działań realizowanych w ramach tych przedsięwzięć;

6) nie będą kwalifikowane koszty prac i zakupów dotyczące ciągów komunikacyjnych
(alejek) oraz obiektów małej architektury zabytkowych parków i ogrodów (ławki, kosze
na śmieci, altany, fontanny, posągi, ogrodzenia itp.);

7) nie będą kwalifikowane koszty zakupu samochodów, quadów i pojazdów
jednośladowych, za wyjątkiem samochodów ze specjalistycznym wyposażeniem,
służącym ochronie przeciwpożarowej w parkach narodowych.

7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania
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Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z "Zasadami udzielania dofinansowania
ze środków NFOŚiGW". Dofinansowanie, o którym mowa w niniejszej części programu
priorytetowego nie .dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(zwanego dalej POIiŚ 2014 - 2020). Projekty realizowane w ramach POIiŚ 2014 - 2020
współfinansowane będą w ramach części 2) niniejszego programu priorytetowego.

7.1 Formy dofinansowania

1) dotacja;

2) pożyczka, w tym pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

7.2 Intensywność dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym:

a) dla przedsięwzięć dotyczących wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu
realizowanych przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa dofinansowanie
w formie dotacji wynosi do 100%kosztów kwalifikowanych;

b) dla przedsięwzięć dotyczących ochrony i rewaloryzacji zabytkowych parków
i ogrodów lub dotyczących aktualizacji do posiadanych licencji oprogramowania GIS
dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych;

c) dla pozostałych przedsięwzięć dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 90%
kosztów kwalifikowanych;

2) dofinansowanie w formie przekazania środków na realizację zadań państwowych
jednostek budżetowych do 100% kosztów kwalifikowanych;

3) dofinansowanie w formie pożyczki - uzupełnienie wkładu własnego do 100% kosztów
kwalifikowanych, przy czym:

a) dla przygotowania dokumentacji projektów przyrodniczych, planowanych
do realizacji przy wykorzystaniu funduszy unijnych nowej perspektywy finansowej
na lata 2014-2020 dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki;

b) dofinansowanie w formie pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności
finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej nie
może przekraczać niewypłaconej kwoty środków Unii Europejskiej (bądź jej
równowartości w przypadku dofinansowania udzielonego w euro).

7.3 Warunki dofinansowania

1) Ogólne warunki dofinansowania:
a) w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane

zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej;
b) pożyczkanie podlega umorzeniu.

2) Warunki udzielenia dotacji:
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a) minimalny koszt przedsięwzięcia na etapie składania wniosku wynosi 300 tys. zł -
z wyłączeniem przedsięwzięć dotyczących:
• wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowanych przez parki narodowe

na rzecz Skarbu Państwa;
• odtworzenia zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń

i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk
żywiołowych lub katastrof naturalnych;

• przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim;
b) . maksymalny koszt przedsięwzięcia na etapie składania wniosku wynosi 2 000 tys. zł.

3) Warunki udzielenia pożyczki:
a) kwota pożyczki: od 40 tys. zł, z zastrzeżeniem pOZIOmu intensywności

dofinansowania określonego w programie;
b) oprocentowanie stałe: 1% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są

na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału
kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę
środków;

c) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 8 lat.
Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy
pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;

d) wypłata transz pożyczki może nastąpić w formie zaliczek lub refundacji;
e) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat

kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty
pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia
realizacj i przedsięwzięcia;

f) pożyczka nie podlega umorzeniu;

4) Warunki udzielenia pożyczki, przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

a) kwota pożyczki: od 40 tys. zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności
dofinansowania określonego w programie;

b) oprocentowanie stałe: 1 % w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są
na bieżąco w okresach kwartalnych: Pierwsza spłata na koniec kwartału
kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę
środków;

c) okres finansowania: nie dłużej niż 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu;
d) karencja: bez karencji;

e) wypłata transz pożyczki może nastąpić w formie zaliczek;
f) termin spłaty: 7 dni od daty wpływu środków Unii Europejskiej na rachunek

pożyczkobiorcy, lecz nie dłużej niż okres finansowania;
g) pożyczka nie podlega umorzeniu.

7.4 Beneficjenci
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1) parki narodowe;

2) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, parki krajobrazowe I ich zespoły,
uczelnie wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;

3) organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i jednostki
organizacyjne PGL Lasy Państwowe;

4) podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych
parków i ogrodów;

5) jednostki naukowe w rozumIemu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki .

.W przypadku, gdy podmioty wymienione w ppkt 1-3 i 5) nie są właścicielem, użytkownikiem
wieczystym lub zarządcą obszaru lub obiektu, którego dotyczy przedsięwzięcie, koniecznajest
zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na realizację zadań wchodzących
w zakres przedsięwzięcia.

7.5 Rodzaje przedsięwzięć

Zarząd, kierując się zasadą niewypierania środków UE, wybiera rodzaje przedsięwzięć objęte
naborami, spośród wskazanych w art. 400a ust. 1 pkt 16, 19,26-30,38-40 i 42 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

1) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do
informacji o środowisku;

2) przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska;
3) działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących

przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami;

4) opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegąjących ochronie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie
monitoringu przyrodniczego;

5) przedsięwzięcia związane z przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt;
6) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów

zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
7) zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom.

w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne;
8) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających
zwrotowi;

9) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, które mająbyć współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
niepodlegających zwrotowi;
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10) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy
z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;

ll)inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady
zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa;

w zakresie zgodnym z celem programu, określonym w ust. 1.

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

KRYTERIA DOSTĘPU

I"'>' " ' ...; ....$~:,:, ",",': ,."',:('. /.i:i/'":I<",':<", ",'

'%. < f':"Y'W' TAK" I~TE;(t.¥Lp. "i, ':~',,;Nazw~t~terlnmi.'., ~,.... ' , ¥¥"., ......,,, •... ,,..•f '.:",."".,., .< "~g' ..,i

1.
Wniosek jest złożony w terminie określonym w programie
priorytetowym

2.
Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej
formie

3.
Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono
wszystkie wymagane pola formularza wniosku

4. Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym
w programie priorytetowym

W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego
5. złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy z

przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy*

6. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na
rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów

7.
Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na
rzecz NFOŚiGW

8.
Cel l rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem
priorytetowym

9. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia
wniosku

Okres realizacji przedsięwzięcia l wypłaty dofinansowania są
10.

zgodne z programem priorytetowym

Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna
11. ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi

w programie priorytetowym
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Podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia, w której
Wnioskodawca jest beneficjentem lub współbeneficjentem
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej niepodlegających
zwrotowi lub ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-

12 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 "Ochrona
różnorodności biologicznej l ekosystemów" lub ze środków
Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (nie ma
zastosowania do przedsięwzięć realizowanych bez udziału środków
zagranicznych).

*nie ma zastosowania do państwowych jednostek budżetowych

KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE

max 10
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NAZWA KRYTERIVM

Ocena planowanego efektu ekologicznego -
wpływ na realizację wskaźników programu
priorytetowego

1.

Zasady oceny:

Opkt - przedsięwzięcie nie przyczyni się do zrealizowania żadnego wskaźnika osiągnięcia celu programu
priorytetowego,

2 pkt - przedsięwzięcie przyczyni się do zrealizowania jednego wskaźnika osiągnięcia celu programu
priorytetowego,

4 pkt - przedsięwzięcie przyczyni się do zrealizowania dwóch wskaźników osiągnięcia celu programu
priorytetowego,

5 pkt - przedsięwzięcie przyczyni się do zrealizowania trzech lub więcej wskaźników osiągnięcia celu
programu priorytetowego.

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie Opkt) powoduje odrzucenie wniosku

2.

Ranga ochrony obszaru / gatunku, którego
dotyczy przedsięwzięcie

(> 50% kosztów przedsięwzięcia dotyczy ochrony
tego obszaru/ gatunku)

o
1
2
3
4

5

2
max 10
pkt

Zasady oceny:

Opkt - pozostałe,

1 pkt - obszar objęty inną formą ochrony przyrody, lasy ochronne,

2 pkt - Leśny Kompleks Promocyjny, gatunek nieobjęty ochroną gatunkową,
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max 20
pkt

4Priorytet przedsięwzięcia3.

3 pkt - park krajobrazowy, obiekt wpisany do rejestru zabytków, gatunek objęty ochroną gatunkową lub
będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,

4 pkt - międzynarodowy rezerwat biosfery UNESCO MAB (ang. Man and the Biosphere, pol. Człowiek i
biosfera), obszar chroniony na podstawie Konwencji Ramsarskiej, obszar Natura 2000, obiekt objęty ochroną w
formie pomnika historii, gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty o znaczeniu priorytetowym,

5 pkt - park narodowy, rezerwat przyrody, obiekt światowego dziedzictwa UNESCO, gatunek z polskiej
czerwonej księgi! listy gatunków zagrożonych.

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie Opkt) nie powoduje odrzucenia wniosku.

O
l
2
3
4
5

Zasady oceny:

O pkt - pozostałe,

1 pkt - inne przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

2 pkt - działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem
ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; inne zadania służące ochronie
środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej
państwa,

3 pkt - wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o
środowisku; prowadzenie monitoringu przyrodniczego; zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz
zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i
abiotyczne,

4 pkt - opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej, niepodlegających zwrotowi,

5 pkt - przedsięwzięcia związane z przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt; przedsięwzięcia
związane z ochroną przyrody (ochrona czynna); przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich
skutków dla środowiska.

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie Opkt) powoduje odrzucenie wniosku

4.

Konieczność i pilność realizacji
przedsięwzięcia z punktu widzenia wpływu na
przedmiot ochrony

(potwierdzona przez właściwy organ nadzorujący)

o
2
4

5

2
max 10
pkt

Zasady oceny:

Opkt - niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia w planowanym terminie nie będzie miało niekorzystnego
wpływu na stan przedmiotu ochrony lub obiektu, którego dotyczy przedsięwzięcie,

2 pkt - niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia w planowanym terminie spowoduje pogorszenie stanu zachowania
przedmiotu ochrony, lub przyczyni się do utrzymania istniejącego złego stanu przedmiotu ochrony, lub obiektu,
którego dotyczy przedsięwzięcie,
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4 pkt - niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia w planowanym terminie może zagrozić istnieniu przedmiotu
ochrony bądź spowoduje niewywiązanie się z realizacji zapisów dokumentów krajowych (ustawy,
rozporządzenia RM lub ministra właściwego ds. środowiska, obowiązujących strategii),

5 pkt - niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia w planowanym terminie w wysokim stopniu zagraża istnieniu
przedmiotu ochrony bądź spowoduje niewywiązanie się strony polskiej z podjętych zobowiązań
międzynarodowych.

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie Opkt) nie powoduje odrzucenia wniosku

max 5 pkt1
5

WYKONALNOŚĆ P~Ji:DSIĘWZIĘCIA

O

3

Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego
rozwiązania/technologii (w tym ocena analizy
alternatywnych rozwiązań)

1.

II.

iSuma punktów w obsz~rze I
..(minimalny próg wymaganydla pozytywnej oceny w'ramacMobszaru wynosi 60%
rmozliwych do uzyskania punktów) .

Zasady oceny:

Opkt - nie przeprowadzono analizy alternatywnych rozwiązań osiągnięcia celu przedsięwzięcia lub
przeprowadzona analiza nie potwierdza uzasadnienia wariantu wybranego do realizacji,

3 pkt - przeprowadzono analizę alternatywnych rozwiązań osiągnięcia celu przedsięwzięcia - wybrany do
realizacji wariant nie jest optymalny - można zaproponować rozwiązanie bardziej uzasadnione środowiskowo

. czy ekonomicznie,

5 pkt - przeprowadzono analizę alternatywnych rozwiązań osiągnięcia celu przedsięwzięcia - wybrano do
realizacji wariant optymalny.

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie Opkt) powoduje odrzucenie wniosku

2.
Ocena realności wdrożenia przyjętego
rozwIązama

o
1
4
5

2
max 10
pkt

Zasady oceny:

Opkt - Wnioskodawca nie posiada wszystkich projektów lub metodyk i nie uzyskał wszystkich niezbędnych dla
realizacji przedsięwzięcia pozwoleń i decyzji, oraz nie przedstawił realistycznego harmonogram ich uzyskania;
nie jest realne osiągnięcie efektów rzeczowego i ekologicmego,

1 pkt - Wnioskodawca nie posiada wszystkich projektów lub metodyk i nie uzyskał wszystkich niezbędnych dla
realizacji projektu pozwoleń i decyzji, jednak przedstawił realistyczny harmonogram ich uzyskania. Realne
osiągnięcie efektów rzeczowego i ekologicznego oraz utrzymanie trwałości rzeczowej i ekologicznej,
realistyczny harmonogram wdrażania,

4 pkt - Wnioskodawca posiada wszystkie, projekty, lub metodyki, natomiast nie uzyskał jeszcże wszystkich
niezbędnych dla realizacji projektu pozwoleń i decyzji, jednak przedstawił realistycmy harmonogram ich
uzyskania. Realne jest osiągnięcie efektów rzeczowego i ekologicmego oraz utrzymanie trwałości rzeczowej i
ekologicznej,.realistycmy harmonogram wdrażania,

5 pkt Wnioskodawca posiada bądź uzyskał wszystkie, niezbędne dla realizacji projektu pozwolenia, decyzje,
projekty, metodyki; realne jest osiągnięcie efektów rzeczowego i ekologicznego oraz utrzymanie trwałości
rzeczowej i ekologicznej, realistyczny harmonogram wdra~ania.

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie Opkt) powoduje odrzucenie wniosku.
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3.

Ocena przygotowania instytucjonalnego do
wdrożenia przyjętego rozwiązania

(dotyczy również podmiotu upoważnionego do
ponoszenia kosztów)

o
1
2
3
4
5

1 max 5 pkt

Zasady oceny:

Opkt - wnioskodawca w ciągu ostatnich 5 lat nie koordynował realizacji lub nie brał udziału w realizacji
żadnego przedsięwzięcia o tematyce zbliżonej do objętej wnioskiem lub o podobnym sposobie realizacji,

1 pkt - doświadczenie we wdrażaniu przedsięwzięć w ciągu ostatnich 5 lat obejmuje jedno przedsięwzięcie o
tematyce zbliżonej do objętej wnioskiem lub o podobnym sposobie realizacji,

2 pkt - doświadczenie we wdrażaniu przedsięwzięć w ciągu ostatnich 5 lat obejmuje więcej niż jedno
przedsięwzięcie o podobnym sposobie realizacji,

3 pkt - doświadczenie we wdrażaniu przedsięwzięć w ciągu ostatnich 5 lat obejmuje pięć i więcej
przedsięwzięć o podobnym sposobie realizacji,

4 pkt - doświadczenie we wdrażaniu przedsięwzięć w ciągu ostatnich 5 lat obejmuje więcej niż jedno
przedsięwzięcie z dziedziny objętej wnioskiem,

5 pkt - doświadczenie we wdrażaniu przedsięwzięć w ciągu ostatnich 5 lat obejmuje pięć i więcej
przedsięwzięć z dziedziny objętej wnioskiem.

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie Opkt) nie powoduje odrzucenia wniosku

1.
Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia
dla osiągnięcia efektu ekologicznego 4

max 20
pkt

Zasady oceny:

Opkt - znaczna część zaproponowanych działań lub środków nie jest uzasadniona dla osiągnięcia efektu
ekologicznego przedsięwzięcia (>30% odnosząc wartość tych działań do kosztu całkowitego),

2 pkt - część zaproponowanych działań lub środków nie jest uzasadnióna dla osiągnięcia efektu ekologicznego
przedsięwzięcia (15%-30% odnosząc wartość tych działań do kosztu całkowitego), zachodzi potrzeba
skorygowania zaplailOwanego zakresu rzeczowego,

4 pkt - część zaproponowanych działań lub środków nie jest uzasadniona dla osiągnięcia efektu ekologicznego
przedsięwzięcia «15% odnosząc wartość tych działań do kosztu całkowitego), zachodzi potrzeba skorygowania
zaplanowanego zakresu rzeczowego,

5 pkt - całość zaproponowanych działań lub środków jest uzasadniona dla osiągnięcia efektu ekologicznego
przedsięwzięcia.

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie Opkt) powoduje odrzucenie wniosku
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2.

Ocena wysokości kosztów pod warunkiem
zaakceptowania ich kwalifikowalności w
poszczególnych kategoriach

(koszty przeciętne to koszty wynikające z tabeli
standaryzowanych kosztów jednostkowych,
powszechnie obowiązujących cenników lub w

przypadku braku takowych z ofert rozeznania rynku
dostawców i wykonawców).

o
1
3
5

2
max 10
pkt

Zasady oceny:

O pkt - koszt uzyskania planowanego efektu (rzeczowego/ekologicznego) jest wysoki (powyżej 120% kosztów
przeciętnych) i nieuzasadniony w kontekście spodziewanych korzyści środowiskowych,

1 pkt - koszt uzyskania planowanego efektu (rzeczowego/ekologicznego) jest wysoki (powyżej 120% kosztów
przeciętnych) lecz uzasadniony w kontekście spodziewanych korzyści środowiskowych LUB koszt uzyskania
planowanego efektu (rzeczowego/ekologicznego) jest zbyt niski (poniżej 60 % kosztów przeciętnych) i
obciążony ryzykiem nieosiągnięcia planowanych korzyści środowiskowych,

3 pkt - koszt uzyskania planowanego efektu (rzeczowego/ekologicznego) jest przeciętny w kontekście
spodziewanych korzyści środowiskowych (powyżej 80% do 120% kosztów przeciętnych),

5 pkt - koszt uzyskania planowanego efektu (rzeczowego/ekologicznego) jest niski (od 60% do 80% kosztów
przeciętnych) w kontekście spodziewanych korzyści środowiskowych i jednocześnie wystarczający do
osiągnięcia planowanego efektu.

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie Opkt) powoduje odrzucenie wniosku.

30

Liczb~ pąnkt6w, jakie otrzymało przedsięwzłęcię w ramach oceny kryteriów
hąryzont~łnych (jeżeli dotyczy) + '1 .

\v,:

()c'en~ ł~~zn~- suma punktów z posz~zeg~łny~hobszarów'tematycznych ikryteriów
horyzontainych '. . ";;;. " ..
. ~' . ' ,~

(minima{ny Ptóg wymagci!iy ata pozytYwnej' oceny przedsięwzięcia wynosi 60pimktów) <rh
,:,., . <:":::, ".f#.'" ,:" ",' " '",', "}d, .'):' }-i<;

Suma punktów z oceny w obszarach I~m7.,
I:' 1- ..',.

'?

'.Suma punktów.w ąJ>sząrzeIII
(minimalnypróg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru' wynosi 60%.
możliwychao uzyskaniapunktów)

,~'

KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE
Ą~_ ~----_')$..~~-_ ,&i;~, :,,'i.,

NĄZ~f,\ICJI~.'.YTERI'UM
'.z-',' -""ryf"' - _..'~W"

OCEN~F~NANSOWA (o iledolPczyJ
". "'s[> ".ć4\ . 's>

1. Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy.

Zasady oceny:

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych
we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie.
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Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji
finansowej.

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna

2.
Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy-

w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej.

Zasady oceny:

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych
we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie. Kryterium jest
oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji fmansowej Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on
w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł
finansowania projektu.

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1

1.

.="."'-;f0:-. , _ , ,t-,.. __'' . "''.,., ,'.,
~%'d<;,Ę~~DOPUSZC~,t\LNOSCI POMOCY PUBLICZ~E~(o"ile 4ąty~t.Y)
Y8gT'\¥"'i ' """ ' " "

Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy
publicznej

Zasady oceny:

Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami
określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku

KRYTERIA HORYZONTALNE

1.

Przedsięwzięcie. przyczynia się do zwiększania świadomości
ekologicznej przez edukowanie i informowanie jego odbiorców
oraz interesariuszy o efekcie ekologicznym przedsięwzięcia
(KEEP).

5

Zasady oceny: Weryfikacja w zakresie spełnienia przez wniosek wymagań zawartych w Zasadach oceny
kryterium KEEP.

Negatywna ocena kryterium powoduje, że nie przyznawane są dodatkowe punkty

Wnioski O pożyczkę dotyczące przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej niepodlegających zwrotowi lub ze środków, Mechanizmu Finansowego EOG 2009-
2014 w ramach Programu Operacyjnego PŁ02 "Ochrona różnorodności biologicznej
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i ekosystemów" lub Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, podlegają ocenie tylko wg
kryteriów dostępu oraz kryteriów jakościowych dopuszczających, z możliwością dokonania
oceny efektywności kosztowej.

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

4. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym:

l) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.,
2) środki wydatkowane będą do 2023 r.

5. Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków. określone zostaną odpowiednio
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie
internetowej NFOŚiGW.

6. Koszty kwalifikowane

l) Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r., w którym
to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.

2) Koszty kwalifikowane - zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych"
NFOŚiGW, z zastrzeżeniem, że zakres kosztów kwalifikowanych (co do rodzaju) jest
zgodny z właściwymi wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych w ramach
POIiŚ 2014-2020.

7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania

Poniższe szczegółowe zasady stosuje się łącznie z "Zasadami udzielania dofinansowania
ze środków NFOŚiGW".

7.1 Formy dofinansowania

l) dotacja;

2) pożyczka, w tym pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć
współfinansowanych ze środków Unii Europej ski ej .
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7.2 Intensywność dofinansowania

l) Dofinansowanie w formie dotacji:

a) Dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działania 2.4 zgodnie z Szczegółowym
opisem osi priorytetowych (SZOOP) II osi POIiŚ 2014-2020 wybieranych w trybie
konkursowym:

dotacja do 5% kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem warunków określonych
wSZOOP.

b) Dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działania 2.4 zgodnie z Szczegółowym
opisem osi priorytetowych II osi POIiŚ 2014-2020 z następujących typów'projektów:
• 3b) Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000. Plany

ochrony;
• 6a) Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji

podlegających parkom narodowym.

dotacja do 10% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem warunków określonych
wSZOOP.

2) Dofinansowanie w formie pożyczki - uzupełnienie wkładu własnego do 100% kosztów
kwalifikowanych, przy czym:
a) Maksymalna wartość pożyczki nie może być większa niż różnica między wysokością

kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności
~)faz Geżeli dotyczy) dofinansowania w formie dotacji ze środków NFOŚiGW lub
wfośigw.

b) Maksymalna wartość pożyczki na zachowanie płynności finansowej nie może być
większa niż niewypłacona kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.

7.3 Warunki dofinansowania

l) Warunki udzielenia dofinansowania w formie dotacji:

a) dofinansowanie w formie dotacji dotyczy wyłącznie projektów wybieranych w trybie
konkursowym;

b) decyzja Zarządu NFOŚiGW w sprawie udzielenia dofinansowania podejmowana jest
po przedłożeniu w NFOŚiGW decyzji Instytucji Pośredniczącej POIiŚ potwierdzającej
przyznanie dofinansowania;

c) podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW uwarunkowane jest
zawarciem umowy dofinansowania projektu ze środków POIiŚ 2014-2020.

2) Warunki udzielenia dofinansowania w formie pożyczki:
a) kwota pożyczki: od 40 tys. zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania

określonego w programie;
b) oprocentowanie stałe: l % w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane

są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału
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kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę
środków,

c) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 8 lat. Okres
finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki
do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;

d) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty
pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia
realizacji przedsięwzięcia;

e) pożyczka nie podlega umorzeniu;

f) decyzja Zarządu NFOŚiGW w sprawie udzielenia dofinansowania podejmowana jest
po przedłożeniu w NFOŚiGW decyzji Instytucji Pośredniczącej POIiŚ potwierdzającej
przyznanie dofinansowania;

g) podpisanie umowy dofinansowania ze środków NFOŚiGW uwarunkowane jest
zawarciem umowy dofinansowania przedsięwzięcia ze środków POIiŚ 2014-2020.

3) Warunki udzielenia dofinansowania w formie pożyczki, przeznaczonej na zachowanie
płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

a) kwota pożyczki: od 40 tys. zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania
określonego w programie;

b) oprocentowanie stałe: 1 % w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane
są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału
kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę
środków;

c) okres finansowania: nie dłużej niż 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu;

d) karencja: bez karencji;

e) termin spłaty: 7 dni od daty wpływu środków Unii Europejskiej na rachunek
pożyczkobiorcy, lecz nie dłużej niż okres finansowania;

f) pożyczka nie podlega umorzeniu;

g) podpisanie umowy dofinansowania ze środków NFOŚiGW uwarunkowane jest
zawarciem umowy dofinansowania przedsięwzięcia ze środków POIiŚ 2014-2020.

7.4 Beneficjenci

1) Beneficjenci działania 2.4, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020;

2) Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia
wydatków kwalifikowanych.

7.5 Rodzaje przedsięwzięć

16



Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opISIe osi priorytetowych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II oś priorytetowa, działanie 2.4.

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Wniosek jest złożony w terminie określonym w programIe
priorytetowym

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej
formie

Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono
wszystkie wymagane pola formularza wniosku

Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym
w programie priorytetowym

W roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego
złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy
z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych
na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych
na rzecz NFOŚiGW

Cel rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem
priorytetowym

Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia
wniosku

Okres realizacji przedsięwzięcia wypłaty dofinansowania
są zgodne z programem priorytetowym

Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna
ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania, zawartymi
w programie priorytetowym

Wniosek o dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020 uzyskał
w ramach. oceny merytorycznej I stopnia status projektu
podstawowego i został umieszczony na liście rankingowej
zatwierdzonej przez Instytucję Pośredniczącą POIiŚ.
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1.

Ocena wysokości kosztów pod warunkiem
zaakceptowania ich kwalifikowalności w
poszczególnych kategoriach

(koszty przeciętne to koszty wynikające z tabeli
standaryzowanych kosztów jednostkowych,
powszechnie obowiązujących cenników lub w
przypadku braku takowych z ofert rozeznania rynku
dostawców i wykonawców).

o

5
2

max 10
pkt

Zasady oceny:

Opkt - koszt uzyskania planowanego efektu (rzeczowego/ekologicznego) jest wysoki (powyżej 120% kosztów
przeciętnych) i nieuzasadniony w kontekście spodziewanych korzyści środowiskowych,

5 pkt - koszt uzyskania planowanego efektu (rzeczowego/ekologicznego) jest uzasadniony w kontekście
spodziewanych korzyści środowiskowych)

Negatywna ocena kryterium (uzyskanie Opkt) powoduje odrzucenie wniosku.

Suma punktóWcWc obszarze:"EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA"

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
niepodlegających zwrotowi, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, podlegają ocenie tylko wg kryteriów dostępu oraz kryteriów jakościowych
dopuszczających z możliwością dokonania oceny efektywności kosztowej w zakresie kryteriów
jakościowych punktowych.

~~::::}::':., '<:\. ,t,Y -';'''''q"-~------~-~--:,,,qr~ ,.<: ?~,- "~",~:

1',.KJł"TERIAJAKO$CIOWEwnOPUSZCZAJĄCE.~
~{, ~~'''''?''- -'A-'Wt-:" i-;J1- 'k>

NAZ~ĄJ<Rn~~UM:
....< ••~. . .•..... 'l.'.> (.i.'. 1. '4 •.••

ąCĘ~A'J,FINANSOW ;Ę;(oJLe dOf)'~lJ'J.

1. Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy.
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Zasady oceny:

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych
we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie.
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji
finansowej.

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna

2.
Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy-

w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej.

Zasady oceny:

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych
we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie. Kryterium jest
oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji fmansowej Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on
w złej sytuacji finansowej ijest w stanie zapewni~ wykonalność i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł
finansowania projektu.

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr l

n~' " "c ,,,,',,,,c,'Y""/' ".," '" " ",4':' f",":' " ./;"'\10"'"

'/ 0fENA DOPUS~~ZALNOSCI POMQCYPUBLICZ~EJ (o ile dotyc~yL;,,"<
, i://'/ .....,. .." . ,,:, '.' ,'i,. ;.Ai .,

1.
Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami
o pomocy publicznej

Zasady oceny:

Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami
określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku
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PLAN WDRAŻANIA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

l. Tytuł programu:

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko

2. Cel programu
1) Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz

odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami
i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń).

2) Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

3. Wskaźnik osiągnięcia celu

Nazwa wskaźnika 1: Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu
ochrony.

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 2015
- 2020 wynoszą co najmniej 134600 [ha].

Wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu
ekologicznego/rzeczowego w latach 2015 - 2023 wynoszą co najmniej 134600 [ha].

Minimalna wartość wskaźnika wynikająca z planowanych do zawarcia i zawartych umów dla bezzwrotnych I zwrotnych
fonm dofinansowania określona w programie priorytetowym wynosi:rsF 13416ÓÓ-""'~' 0' .....•. , .

~<..':h:...,.. . ,"',. ..,

Nazwa I jedno mial)' Powiern:hnia siedlisk wspartych w zakresie uz¥skania lepszego statusu ochrony I ha

bezzwrotna I zwrotnaFOImy dofinasowania:

L. Planowane do podpisania

z umów podpisanych
do końca 2014 r

11*. Osiągnięte
z umów podpisanych
od 2015 r.

2015 .2016 2017 2018 2019 2020 lata kolejne Razem

134600

134600

0) • w arlości w skaźnika w ynikające z planowanych do zawarcia umów
-} w arlości w skażnika w ynikające z planowanego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznegolrzeczowego



Nazwa wskaźnika 2: Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, dla których
wykonano działania ochronne bądź opracowano programy ochrony.

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 2015
- 2020 wynoszą co najmniej 45 [szt.].
Wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu
ekologicznego/rzeczowego w latach 2015 - 2023 wynoszą co najmniej 45 [szt.].

Minimalna wartość wskaźnika wynikająca z planowanych do zawarcia i zawartych umów dla bezzwrotnych I zwrotnych
form dofinansowania określona w programie priorytetowym wynosi:

! ..........45............... ..,
l ~ _

Odchylenie realizacji wskaźnika planowanego powyżej wielkości minimalnej (realizacja dodatkowego efektu) wynosi:

38

Nazwa I jedn. miary
Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrownych, dla których wykonano dzialania

ochronne bądź opracowano programy ochrony I szt.

Formy dofinasowania: bezzwrotna I zwrotna

~
2015 2016 2017 2018 2019 2020 lata kolejne Razem

Wartości wskaźnika

l' Planowane do podpisania 44, 8 5 10 8 ...... 8
"

83

z umów podpisanych JOl ..••'., 8
.. ,...

109do końca 2014 r
II" Osiągnięte

z umów podpisanych
.. " 12 II 11 .,11 ,.... 11 27 83od 2015 r.

*J - wartości wskażnika W ynikające Z planowanych do zawarcia UmlW

**J wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego

Nazwa wskaźnika 3: Liczba gatunków inwazyjnych, dla których przeprowadzono działania lub
opracowano programy/wytyczne mające na celu ograniczenie ich presji na otoczenie.

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 2015
- 2020 wynoszą co najmniej 12 [szt.].

Wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu
ekologicznego/rzeczowego w latach 2015 - 2023 wynoszą co najmniej 12 [szt.].
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Minimalna wartość wskaźnika wynikająca z planowanych do zawarcia i zawartych umów dla bezzwrotnych I zwrotnych
form dofinansowania określona w priorytetowym wynosi:

Nazwa / jedno miary

1.* Planomme do podpisania 12

12

Razemlata ko lejn e20202019201820172016

Liczba gatunków inwazyjnych, dla których przeprowadzono działania lub opracowano
programy/wytyczne mające na celu ograniczenie ich presji na otoczenie / szlo

bezzwrotna / zwrotna

2015
Rok

z umów podpisanych
od 2015 r.

z umów podpisanych
do końca 2014 r

II*. Osiągnięte

Wartości wskaźnika

Formy dofinasowania:

'I - wartości w skaźnika w ynikające Z planowanych do zawarcia urrów
-) wartości w skaźnika w ynikające Z planowanego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznegolrzeczowego

Nazwa wskaźnika 4: Powierzchnia obszarów chronionych, dla których zapewniono wzrost
efektywności zarządzania, m.in. poprzez opracowanie planów ochrony i planów zadań
ochronnych oraz tworzenie i aktualizację baz danych, w tym GIS.

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 2015
- 2020 wynoszą co najmniej 300000 [ha].

Wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu
ekologicznego/rzeczowego w latach 2015 - 2023 wynoszą co najmniej 300000 [ha].

Minimalna wartość wskaźnika wynikająca z planowanych do zawarcia i zawartych umów dla bezzwrotnych I zwrotnych
form dofinansowania określona w programie priorytetowym wynosi:r.-~'-30Ó'OÓQ;:-:;;;,;-, ...:,/.m_ ........,

!...-":"'_'~_-'.~A_":' ' '_' ;"';"'- " '.um:.:;.:.,., •.,~

300000

300000

Razemlata ko lejne202020192018201720162015

z umów podpisanych
do końca 2014 r

z umów podpisanych
od 2015 r.

1.* Plano\\lme do podpisania

II** Osiągnięte

Powierzchnia obszarów chronionych, dla których zapewniono wzrost efektywności zarządzania,
Nazwa / jedno miary min. poprzez opracowanie planów ochrony i planów zadań ochronnych oraz tworzenie i aktualizację

baz danych, wtym GIS / ha
Formy dofinasowania: bezzwrotna I zwrotna

*) - wartości w skaźnika wynikające Z planowanych do zawarcia urrów
-) wartości w skaźnika wynikające z planowanego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznegolrzeczowego

Nazwa wskaźnika 5: Powierzchnia zabytkowych parków i ogrodów, objęta rewaloryzacją.

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 2015
- 2020 wynoszą co najmniej 55 [ha].
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Wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu
ekologicznego/rzeczowego w latach 2015 - 2023 wynoszą co najmniej 55 [ha].

Minimalna wartość wskaźnika wynikająca z planowanych do zawarcia i zawartych umów dla bezzwrotnych I zwrotnych
form dofinansowania określona w programie priorytetowym wynosi: ...._ _ _5if'---.-~.._._._..__ .

Nazwa I jedno miary Powierzchnia zabytkowych parków i ogrodów, objęta rewaloryzacją I ha

Fonny dofinasowania: bezzwrotna f zwrotna

~
2015 2016 2017 2018 2019 2020 lata kolejne Razem

Wartości wskaźnika

l' Planomme do podpisania 11 11 11 li il
..y ....

55
-:;~-: .

z umów podpisanych ....
do końca 2014 r

.... ...,., .
...n'. Osiągnięte " .; ..z u m ów podpisanych .. ..

.. ; 11 li ....•' 11 22 55od 2015 r. ...',' ." . " .~. .. 00.

') - wartości wskaźnika wynikające z planowanych do zawarcia urrow

-) wartości w skaźnika wynikające z planowanego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznegolrzeczowego

Nazwa wskaźnika 6: Powierzchnia obszarów na których przywrócono lub zapewniono ochronę
właściwego stanu ekosystemów. l

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 2015
- 2020 wynoszą O [ha].

Wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu
ekologicznego/rzeczowego w latach 2015 - 2023 wynoszą co najmniej 1 363238 [ha].

Minimalna wartość wskaźnika wynikająca z planowanych do zawarcia i zawartych umów dla bezzwrotnych
form dofinansowania określona w priorytetowym wynosi:

Odchylenie realizacji wskaźnika planowanego powyżej wielkości minimalnej (realizacja dodatkowego efektu) wynosi:

64

64

64

1695589

Razemlata kolejne20202019201820172016

Powierzchnia obszarów na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu
ekosystemów I ha

bezzwrotna

64

2015
Rok

z umów podpisanych
do końca 2014 r

z umów podpisanych
od 2015 r.

Nazwa I jedno miary

l' Planomme do podpisania

n'. Osiągnięte

Wartości wskaźnika

Fonny dofinasowania:

') - wartości wskaźnika wynikające z planowanych do zawarcia urrow

-) wartości w skaźnika w ynikające z planowanego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznegolrzeczowego

l dotyczy umów zawartych w latach 2010-2014 w ramach programów priorytetowych: Ochrona przyrody i
krajobrazu (do 2013), Ochrona obszarów cennych przyrodniczo Część 4 i 5 (do 2013) oraz Ochrona óbszarów i
gatunków cennych przyrodniczo (program skonsolidowany 2014) .
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Minimalna wartość wskaźnika wynikająca z planowanych do zawarcia i zawartych umów dla zwrotnych
form dofinansowania określona w priorytetowym wynosi:

Nazwa / jedno mial)'
PowielZChnia obszarów na któl)'ch przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu

ekosystemów / ha

347896

Razemlata ko lejn e20202019

zwrotna

2018201720162015
Rok

Formy dofinasowania: .

Wartości wskaźnika

1* Planomme do podpisania
z umów podpisanych

n." Osiągnięte do końca 2014 r
z umów podpisanych
od 2015 r.

'l-wartości wskaźnika wynikające z planowanych do zawarcia urrów

-l wartości w skaźnika w ynikające z planowanego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznegolrzeczowego

Nazwa wskaźnika 7: Liczba parków narodowych, w których wsparto ośrodki edukacji
ekologicznej o

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 2015
- 2020 wynoszą l O[szt.].

Wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu
ekologicznego/rzeczowego w latach 2015 - 2023 wynoszą co najmniej 10 [szt.].

Minimalna wartość wskaźnika wynikająca z planowanych do zawarcia i zawartych umów dla bezzwrotnych I zwrotnych
form dofinansowania określona w programie priorytetowym wynosi:[..0;io..... '.:

Nazwa / jedno mi8l)' Liczba parków narodowych, w których wsparto ośrodki edukacji ekologicznej / sZ!

1.' Plano""ne do pod•• sania 10

10

Raremlata kolejne20202019

bezzwrotna / zwrotna

2018201720162015

z umów podpisanych
od 2015 r.

z umów podpisanych
do końca 2014 r

11*' Osiągnięte

Fotmy dolinasowania:

Oj _ W arlośc; W skatnika W yn;kające Z planowanych do zawarcia umów
**) wartości W skaźnlka w ynikające Z planowanego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznegolrzeczowego
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Nazwa wskaźnika 8: Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz
informacyjnych.

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 2015
- 2020 wynoszą 4000000 [osób].

Wartości wskaźnika wynikaj ące z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu
ekologicznego/rzeczowego w latach 2015 - 2023 wynoszą co najmniej 4000000 [osób].

Minimalna wartość wskaźnika wynikająca z planowanych do zawarcia i zawartych umów dla bezzwrotnych! zwrotnych
fonn dofinansowania określona w programie priorytetowym wynosi:[4000000 .. .. .... ,

Nazwa! jedn. mial)' Zasięg :>realizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych! osoby

Founy dofinasowania: bezzwrotna! zwrotna

~
2015 2016 2017 2018 2019 2020 lata kolejne Razem

Wartości wskaźnika

Plano"'lOe do podpsania
.

400000
.•... ..,.

I,' 3600000 4000000

z umów podpisanych
.

do końca 2014 r ..... ..... > . ., , ......
H," Osiągnięte

z umów podpisanych ...., .. 400000 3600000 " 4000000od 2015 r.

Ol') ~ wartości w skaźnika w ynikające Z planowanych do zaw areia umów

.*) wartości w skaźnika w ynikające Z planowanego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznegolrzeczowego
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4.. Budżet

4.1. Zestawienia tabelaryczne

Maksymalne zobo'Niązania dla bezzwrotnych fann
dofinansowania określone w programie priorytetowym
wynoszą:

r:::::.:::::1-46:óil(j,lys. zl .
Przekroczenie bucttetu programu priorytetowego wynosi:

.0 Iys. zl

Progmmpriorytetowy: Ochrona iprzywracanie rożnorodności biologicznej

Be7Z\."rotneranny dormansowanm

Rok
Loto

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umił Loto

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umił Lata

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umil Loto

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Umil

poprzednie. OJ!:ólern poprzednie. ogólem poprzednie- ogólem pOprzedllic. ogólem

~
środki na fmansowanie lub dofmnnsowanie h."Osz16wrealizacji ul\':estycji izalru.p6w środki przc:maczone na dofmnnsowanie zadań bietących Z21lkresuochrony środki pI2e2IlaCLImena fmansowanie łub dofmansowanie k.'oszt6wrealizacji

Zobo\\iqznnia iwypłaty: środki nn ~nliznc~ zadań bietących in",estycyjnych środowiska igospodarki \'lodnej realizowane przez jednostki budżetowe inwestycji izakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony _środo\\iskn igospodarki
wodnej realizbwane przezjednostki bud7ctowe

(tys.;rl) .

IPlanomme/pxfjęte zołxmłązania IX X X XI (kwota zobo\\iązan wynikająca zza\,icranych wdanym 10 775,0 5428,0 13942,0 8904,0 4320,0 4295,0 47664,0 7842,0 16877,0 15863,0 14746,0 13600,0 13608,0 82536,0 5439,7 2roJ,0 2roJ,0 2roJ,0 1952,0 1900,0 15291,7 8,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 508,3

rok<JumJw
jcdnostek zaliczanych do sek10m

.5829,8 .'.'i ... ......
5829,8 , 20603,3 16lO:0 f' (}i ."

23243,3 IQ15,3 .ii,:s > 1143,2
.1 ..,.

, •
"Ii 61,3

fmans6w publiczo"ch
•

" .... ,i ...... ' ,. 'i' ., ...

w roku 2015 dla: jednostek niczaliczanych do sek10rn
1485)

I.,'.'.' .. ..... '

1485,1 1387) , ,'.;i'l ,A; };' .. '.' .. 2387,1 'oS : ,..c
'.... ... "', ,i) '; > lifmansówoublic2II"ch , .. ,... . • "

.

Rnzcm 7315.0 7315,0 22990.5 26lO.0 25630,5 1015,3 127.9 1143.2 53,0 8,3 61,3

jednostek zaliczanych do sektom
'} 166;5 " "G 1'" 7258,5 [360,0 : 1957,0

,., l 12805,5
<,

2" . ,(
,

2753,3 .oc .,~'"fmans6w oublic2II"ch
3660,0 432,0 9488,5 .y. .' ",' .. , i,

w rok"\! 2016dla: jednostekniezaliczanych do sek10ra
.i 6<l2' 1800,0, 21,(0 .. . ,Ją. 1'0" 2618,6 ,~89.s +640,0 '< 324,0 'c, I: 'i

1353,9 3,.' .. I,:'.' I; ,
J:;;J¥

, " j .•. ,
.,.

"fmans6w nubliC2II'ch ',... " ..
Rnzcm 3769,1 5460.0 648,0 9877,1 9878,4 2roJ.0 2281,0 14159,4 1473,6 1279,7 2753,3

jednostek zaliczanych do sek10ra
2836,1 7,440,0 1384,0 [{)32,£. ., ..','

7692,[ 62(jl,6 1830,0 9183,0 i028,O i. " 19244,6 ,. "802,7 l &Xl,0 11145,0 ,.. " .0" ,',,', 3447,7 .;f <v' ; 100,0 ". ........ ' [00,0
fmansów Dublic2IIvch.• w rok"\!2017 dIn: jednostekniezaliczanych do sektom

513, 1,16,0 1252,0 [ 716,0 .,.. 4m,4 291,3 520,0 1446,0 .624,Q ';i 'i
.",

2881,3 .. ,i . , .
.'.",

i ' .. ;;,. .:,...
.. I"

...,.
:;:. fmansów Dub1ic2II"ch ,.:
l Rnzem 3349.5 3956,0 2636.0 2748,0 12689,5 6494.9 2350.0 10629,0 2652.0 22125,9 802,7 1600,0 1045,0 3447,7 100.0 100,

~ jednostek zaliczanych do sektora
189, 875,0 1252,0 3152,0 732,

...... "~'i, 6300,8 i.' si1:b 3383,0 7512,0 .,1:818,0 .. / 13575,0 'i 1432,[ 855,0 '~5,0
",

3332,1 .}!Xl,0 \ ... ' [00,0~ fmunsów nuhliC2II"ch I,..,
;s, wrok<J2018dla: jednostek niczaliczanych do sektora

1576,0 .4076,0 ; ....,., ,.
I',". . 584,0 .'84,( ... ' .

..
.,....i\ ." . . ., ;jf•• fmansów nubliCZl1"ch 115,5: 484,0 9[6, 6267,5 .;'/., . 1896,0 3004,0

~ Rnzem 405,3 1359,0 1928,0 7228,0 1648.0 12568.3 852,0 3901,0 9408.0 2352,0 16579,0 1432,1 855,0 11l45,0 3332,1 100,0 100,0

~ 'ednoslek zaliczanych do sek.1orn .. y ..... W. 144,Q 2186,0 2U52, :<4:iic 4814,0 .'f I'> :2949,0, n:056,Q i728,Ó 11733,0
". ".'

1M,Q 100,0 SS?W IIl4S,O
.....

3roJ,0 ........ ", .....
loo,U F . .,

[00,0.,
fmans6w public2IIvch

. '....... ....~:~,

t w roku 2019 dla: jednostek niezaliczanych do sek10ra ..:*. I> "n,o .1564,0 f2J6,( ..• ::;I6,C
.'.

4128,0 .. ,. » ,.,'
:854,0 ,,:;?,~O"{'314,( 2876,0 ... ;~ I ....... .,

..',': .. ......... : ..... ';,,'.;' .. ' ,r "
::

i fmansow nublic7.I1vch
; Razem 216,0 3750,0 4328,0 648,0 8942.0 3llJ3,0 8754.0 2052,0 14009,0 1000.0 100.0 855.0 11l45,0 3roJ,0 [000 100,

~ jednostek zaliczanych do sek10ra I....: ,.." .
1327, i'ł52,O

.'

..,',i.
«.. .-:~./ ."..tt .., . < +: .. '.r. ...•100:0 [00,0o: fmtlns6w nublic2IIvch .... , .';',. 144,0 432, 3055,0 ..... . ... '. +2~1'6.912'0

.1}28,0 11540.0 . 1051,0 2007,0 . /"".'
= wroku2020d1n: jednostek niezaliczanych do sek10rn ......... ..",:' .. .", ./ji4"

.... "' .. '., . ,
... , .' .

.. : ,...,,' fi? ' :i"'...'';1 ,fmansów nubliC7.l1vch ...... 72,0 138$, 576,0 216, 2249,0 .......... ........ 'f196,O 2360,0 .... , .. .... ;
Rnzcm 216,0 2712.0 1728.0 648,0 5304.0 36lO0 8208,0 2052,0 13900,0 100,0 855,0 1052,0 2007.0 100,0 ]00,0
jednostek zaliczanych do sek10rn .. 144, 1296,0 2448,0 3888,0 ........ '.. .... .,' \800,0 ~160,0 12560,0

;,{ ,...
; ,.

I:~;O >XXi,c 19<>\0 2100,0 f
,

, Ar ' ,t" I. 100,0 100,0
wIatach fmans6w oublic2Il"ch ./

kolejnych din: jednostek niczaliczanych do sek10ra .... .12, 648,' 1199,0 1919,0 ,; l> .';' 546:c 1'1<;;"0 2336,0 ... ' .,".
, " .. '»

.';' . .: ................. ,.' .. ,,::,.';' 1"<
fmans6wDublic2II"ch ..';' 1 ..

.... . , . .. :.< ,< ,..
Rnzem 216,0 1944,0 3647,0 5f'1Y7,0 3340,0 11556,0 14896.0 100,0 900,0 1900,0 2100,0 100,0 100,0

jednostek zaliczanych do sek10rn
12122,2 6975,0 3212,0 6514,0 4255,0 2880,0 2880,0 38838,2 36295,4 6682,0 14523,0 12489,0 11784,0 11440,0 11488,0 104701,4 3291,6 5439,7 2roJ,0 2000,0 2cro,0 1952,0 [ 900,0 [8583,3 53,0 8,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 56[,3

fmans6wnublic2IIvch
RAZElv1dla: jednosteknieZllliczanych do sck10rn 2716,7 3800,0 2216,0 7428,0 4649,0 1440,0 1415,0 23664,7 3068,4 1160,0 2354,0 3374,0 2962,0 2160,0 2120,0 17 198,4fmans6w publieznvch

Rnzem [4838,9 10775,0 5428,0 13942,0 8904,0 4320,0 4295,0 62502.9 39363,8 7842,0 16877,0 15863,0 14746.0 13600.0 13608,0 121899,8 3291,6 5439,7 2000,0 2roJ,0 2roJ,0 1952,0 1900,0 18583,3 53,0 8,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 561,3
•• w tej pozycji przedstaw iane są w ielkoścl w yplat w ynikające z zobow iązań realizujących cel progran1.l podjętych w latach poprzednich
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Maksymalne zobowiązania dla zwrotnych

fonn dofinansowania określone

w prog,ram.ie. priorytetowym wr~~2:":
(~.~::::..~ ..~:~=;.:=:~~:>;::.::.:~..(~~rtys. zl

Program priorytetowy: II .
Ochrona ipTZ)'\\T8Canie rómorodno~ci biologicmej

Z"'TOtne formy dofU1onsowanill

Rok
L81. ;,m 2016 2017 2018 201' 2020

UmIl L'1ł
201' 2016 2017 2018 201' 2020 Um'

poprzem~. ogółem popr:m2ni~. ogółem

~
poZ)'cOO poZyc2lci na 7Jlchowanie płynności fllllnsowcj przedsi~\\~ć wsp61flTulnsowanych 2l.:

środk6wUE
Zobo\\'i47Z1.nia i"~'platy:

(łyS. zł)

IPilln(mnne/pxlJ~ltrobo\\fqlllnlll X XI (i-..v.otllzobo\loi4zańwynikll..RCllZ71t\lojeranych w 600,' 3500,0 9000,0 6~OO,0 I ~OO,O 1200,0 22300.0 200,' '00,' 1000,' 2000,0 3700,'
danvmrokuurOO\\

l wroi-..1I2015 'ii'.","',< .'Y. ',i 288,0 '10,< + ...,/<
410,

"

wroi-..1I2016 '600" ',', '200,0 ,.. ,
'.

' ."~ ;... 800,' 200,' 200,,.. wroi-..1I2017 2500, 2200,0 '. 4700,0 i . ....

'~'<
ł~ wroku2Q18

,....•.
600, 6'000,0 2200,0 \< 8800,0 , "i. 500,'

J wroi-..,.2Q19 lJl<),O =t 3500,Q 200,0 4700,0 ",",. '000,

!
wroi-.."U202Q " }OOO,{) Ó' .\1 800" 200, 2000,0 , 2,~~ '000,

l wlatachlrolejnych 300,0 _~<JOOO; 1300,0 ','
••
.....! '.

f
RAZEM 2880 600,0 3500,0 9000.0 6500.0 1500,0 1200,0 22SSS,O 410,0 200,' 500,0 1000,0 2000,0 4110,

".w lejpozycjprz~lane wlekotcfwypbtwynlk:aj:tc:ezzobow~m\Il~atulhcyehcet ogTtltnJpod chw btachpoprzedni:::h

4.2. Wpływ zmian planu wdrażania programu priorytetowego na zestawienia
planistyczne Narodowego Funduszu (w ujęciu finansowym i ekologicznym)

• Wzrost zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania łącznie o 22000 tys. zł,
z 124 000 tys. zł do 146 000 tys. zł;

• Wzrost zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania łącznie o 18000 tys. zł,
z 8 000 tys. zł do 26 000 tys. zł;

• Wzrost planowanych wypłat dla bezzwrotnych form dofinansowania łącznie o 22 000 tys.
zł, z 124000 tys. zł do 146000 tys. zł;

• Wzrost planowanych wypłat dla zwrotnych form dofinansowania łącznie o 18 000 tys. zł,
z 8 000 tys. zł do 26 000 tys. zł;

• Zwiększenie wartości wskaźnika "Powierzchnia siedliskwspartych w zakresie uzyskania
lepszego statusu ochrony" łącznie o 42 000 ha, z 92 600 ha do 134 600 ha;

• Dodanie 2 nowych wskaźników:

o Liczba parków narodowych, w których wsparto ośrodki edukacji ekologicznej
o łącznej wartości laszt.;

o Liczba zrealizowanych przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych związanych
z edukacją ekologiczną o łącznej wartości 20 szt.

4.3. Kwota pozostająca do wykorzystania w programie priorytetowym w ramach:

a. bezzwrotnych form dofinansowania: Otys. zł,
b. zwrotnych form dofinansowania: Otys. zł.

8



5. Rejestr 'ryzyk

Tabela w załączeniu.

6. Harmonogram naborów

6.1 Część l) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

• Nabory wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych:

od l do 31 stycznia każdego roku w okresie 2015-2020.

• Nabory ciągłe:

do 29 grudnia każdego roku w okresie 2015-2017 r.,

do 28 grudnia 2018 r.,

do 27 grudnia 2019 r.,

do 29 grudnia 2020 r.

• Nabór konkursowy:

od 1 do 30 kwietnia 2015 r.

od 17 sierpnia do 3O września 2015 r.

od 01 do 29 kwietnia 2016 r.,

od 03 do 28 kwietnia 2017 r.,

od 02 do 30 kwietnia 2018 r.,

od 01 do 30 kwietnia 2019 r.,

od 01 do 30 kwietnia 2020 r.

6.2 Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko

• Nabory ciągłe:

do 29 grudnia każdego roku w okresie 2016-2017 r.,

, do 28 grudnia 2018 r.,

do 27 grudnia 2019 r.,

do 29 grudnia 2020 r.
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