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PROGRAM PRIORYTETOWY 
 
 
 
 

Tytuł programu:  

Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 
 

1.  Cel programu  

Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie  
i wzbogacenie zasobów przyrody. 

2. Wskaźniki osiągnięcia celu  

Nazwa wskaźnika 1: powierzchnia obszarów na których przywrócono lub zapewniono 
ochronę właściwego stanu ekosystemów. 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 
2014-2020 wynoszą 584 838 ha. Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego 
potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w ww. okresie wynoszą 
1 719 414 ha. 

Nazwa wskaźnika 2: liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, 
chronionych w wyniku realizacji przedsięwzięć. 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 
2014-2020 wynoszą 125 gatunków. Natomiast wartości wskaźnika wynikające z 
planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w ww. okresie 
wynoszą 125 gatunków. 

Tabelę wskaźników programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 1 do programu. 

3. Budżet  

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 
69 716,9 tys. zł. 

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 
dofinansowania programu wynoszą 116 439,6 tys. zł. 

Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 5 267,4 tys. zł  
ze środków NFOŚiGW. 

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form 
dofinansowania programu wynoszą 6 065,3 tys. zł. 

Tabelę budżetu programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 2 do programu. 

4.  Okres wdrażania 

1. Okres wdrażania w latach 2014 - 2020. 

2. Alokacja środków w latach 2014 - 2016. 

3. Wydatkowanie środków do 2018 r. 
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5.  Terminy i sposób składania wniosków 

1. Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięć określonych 
w ust. 7.5 ppkt 2-7 odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenia będą zamieszczone 
na stronie internetowej NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl.  

2. Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięć określonych 
w ust. 7.5 ppkt 1 i 8-11 odbywa się w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem pkt 3-5. 

3. W przypadku przedsięwzięć dotyczących odtworzenia zasobów przyrodniczych 
i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, 
zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych, wnioski mogą 
być składane nie później niż do 12 miesięcy od daty wystąpienia zniszczeń. 

4. W przypadku przedsięwzięć dotyczących ochrony przyrody i ograniczenia zagrożeń dla 
zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach parków 
narodowych wnioski mogą być składane od 1 lutego do 30 czerwca, z wyłączeniem 
wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu. 

5. W przypadku przedsięwzięć dotyczących wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu 
realizowanych przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa, wnioski mogą być 
składane nie później niż do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez park 
zawiadomienia o zawarciu umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości. 

6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r.  
poz. 1232 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.627 
z późn. zm.). 

61. Przekazywanie środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek 
budżetowych. 

1. 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 z dnia 16.11.2010 r. (Dz.U. 2010, Nr 226,  
poz. 1479), a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio Zasady 
udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym ust. 7 i 8 
niniejszego programu. 

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 61 ustala się poniższe szczegółowe zasady 
udzielania dofinansowania. 

7.1 Formy dofinansowania 

1) dotacja, w przypadku przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 ppkt 1-8; 

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

1) dofinansowanie w formie dotacji do 95 % kosztów kwalifikowanych oraz w formie 
pożyczki uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych, przy uwzględnieniu 
przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, z zastrzeżeniem ppkt 2-5; 

2) 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; 

3) dla przedsięwzięć dotyczących ochrony i rewaloryzacji zabytkowych parków  
i ogrodów dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych 
oraz w formie pożyczki uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych; 

4) dla przedsięwzięć dotyczących kompleksowego ograniczenia emisji zanieczyszczeń  
z budynków użyteczności publicznej będących własnością parków narodowych, 
dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych oraz  
w formie pożyczki uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych; 

5) dla przedsięwzięć dotyczących kompleksowego ograniczenia emisji zanieczyszczeń  
z budynków mieszkalnych będących własnością parków narodowych, oraz dla zakupu 
wsparcia technicznego / aktualizacji do posiadanych licencji oprogramowania GIS, 
dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych oraz  
w formie pożyczki uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych; 

6) dofinansowanie w formie pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej 
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej nie może przekraczać 
niewypłaconej kwoty środków Unii Europejskiej z zastrzeżeniem ppkt 7 i 8;  

7) wysokość pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego Life + nie może przekraczać 
równowartości kwoty płatności końcowej dofinansowania Komisji Europejskiej; 

8) wysokość pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków V osi POIiŚ nie może przekraczać 5% kwoty 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) Ogólne warunki dofinansowania: 

a) w ciągu ostatnich trzech lat NFOŚiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy 
o dofinansowanie; 

b) w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane 
zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 

c) pożyczka nie podlega umorzeniu. 

2) Warunki udzielenia dotacji: 

a) minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wynosi 300 tys. zł – z wyłączeniem 
przedsięwzięć, dotyczących wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowanych 
przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa, dotyczących odtworzenia zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych 
zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych oraz 
dotyczących przygotowania projektów przyrodniczych, planowanych do realizacji przy 
wykorzystaniu funduszy unijnych nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020; 

b) maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wynosi 2 000 tys. zł, z zastrzeżeniem 
lit. c); 
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c) maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięć dotyczących kompleksowego 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń z budynków parków narodowych wynosi  
4 000 tys. zł. 

3) Warunki udzielenia pożyczki: 

a) oprocentowanie stałe: 1 % w skali roku; 

b) okres finansowania: do 8 lat od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki; 

c) karencja: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 
18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 

d) zabezpieczenie zwrotu pożyczki: weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy, 
opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie 
spłaty kapitału pożyczki, odsetek z tytułu oprocentowania i innych odsetek liczonych 
w wysokości jak od zaległości podatkowych. 

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

a) minimalna kwota pożyczki: 40 tys. zł; 

b) oprocentowanie stałe: 1 % w skali roku; 

c) okres finansowania: nie dłużej niż 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu,  
z zastrzeżeniem lit. d); 

d) w przypadku, gdy w okresie 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu nie nastąpił 
wpływ środków Unii Europejskiej na rachunek pożyczkobiorcy, okres finansowania 
może zostać wydłużony do 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu; 

e) karencja: bez karencji; 

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

g) zabezpieczenie zwrotu pożyczki: weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy 
opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie 
spłaty kapitału pożyczki, odsetek z tytułu oprocentowania i innych odsetek liczonych 
w wysokości jak od zaległości podatkowych oraz dodatkowo cesja wierzytelności  
z wpływów na rachunek projektu u beneficjenta, tj. subkonto środków Unii 
Europejskiej na zabezpieczenie spłaty kapitału pożyczki. 

7.4  Beneficjenci  

1) parki narodowe, 

2) Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje 
ochrony środowiska, urzędy morskie, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
parki krajobrazowe i ich zespoły, uczelnie wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii 
Nauk, z wyłączeniem przedsięwzięć określonych w ust 7.5 ppkt 1 i 9-11, 

3) organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
państwowe instytuty badawcze i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, 
z wyłączeniem przedsięwzięć określonych w ust 7.5 ppkt 1, 7 i 9-11, 

4) państwowe i samorządowe instytucje kultury, kościelne jednostki organizacyjne oraz 
osoby fizyczne, będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 
zabytkowych parków i ogrodów, z wyłączeniem przedsięwzięć określonych w ust 7.5 
ppkt 1-4 i 6-11, 

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

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

1) ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej  
i krajobrazowej na obszarach parków narodowych poprzez: 
a) prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk  

i gatunków (działania o charakterze powtarzalnym), 
b) renaturyzację siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez 

człowieka, 
c) ochronę, restytucję i reintrodukcję gatunków podlegających ochronie, 
d) ochronę ex situ zagrożonych gatunków, 
e) wyposażenie w podstawowy sprzęt informatyczny i oprogramowanie pod kątem 

wdrażania planów ochrony oraz zarządzania obszarami chronionymi, 
f) monitoring w zakresie stanu zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz 

efektów realizowanych zadań, 
g) prowadzenie hodowli zachowawczej zanikających pierwotnych ras zwierząt, 
h) ochronę przeciwpożarową, 
i) ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki na obszarach parków 

narodowych poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej, 
j) kompleksowe ograniczenie emisji zanieczyszczeń z budynków parków narodowych, 

negatywnie oddziałujących na przyrodę, 
k) wykup gruntów realizowany w trybie pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa; 

2) ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej  
i krajobrazowej na obszarach międzynarodowych rezerwatów biosfery MAB i obszarach 
chronionych na podstawie Konwencji Ramsarskiej, poprzez: 
a) prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk  

i gatunków (działania o charakterze powtarzalnym), 
b) monitoring w zakresie stanu zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz 

efektów realizowanych zadań, 
c) ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę  

i modernizację małej infrastruktury turystycznej; 

3) ochrona siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej oraz Dyrektywie 
Ptasiej, w ramach sieci obszarów Natura 2000, poprzez: 
a) opracowanie planów zadań ochronnych i planów ochrony oraz opracowań 

niezbędnych do ich powstania i funkcjonowania, 
b) realizację wskazań zawartych w planach zadań ochronnych i planach ochrony  

w zakresie prowadzenia czynnej ochrony siedlisk i gatunków (działania o charakterze 
powtarzalnym), 

c) wyposażenie w podstawowy sprzęt informatyczny i oprogramowanie pod kątem 
wdrażania planów zadań ochronnych i planów ochrony oraz zarządzania obszarami 
chronionymi, 

d) monitoring w zakresie stanu zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz 
efektów realizowanych zadań; 

4) powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków 
zwierząt, roślin i grzybów, poprzez: 
a) opracowanie krajowych programów ochrony gatunków prawnie chronionych oraz 

wpisanych na czerwone listy lub umieszczonych w czerwonych księgach gatunków 
zagrożonych, 
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b) restytucję i reintrodukcję gatunków prawnie chronionych oraz wpisanych na czerwone 
listy lub umieszczonych w czerwonych księgach gatunków zagrożonych, 

c) ochronę ex situ gatunków prawnie chronionych oraz wpisanych na czerwone listy lub 
umieszczonych w czerwonych księgach gatunków zagrożonych, 

d) monitoring w zakresie stanu populacji, występujących zagrożeń oraz efektów 
realizowanych zadań, 

e) odbudowę populacji zanikających rodzimych gatunków zwierzyny drobnej – zająca  
i kuropatwy; 

5) ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów; 

6) budowa lub modernizacja obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na 
obszarach Leśnych Kompleksów Promocyjnych oraz lasów ochronnych w otoczeniu 
uzdrowisk oraz miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców; 

7) przygotowanie projektów przyrodniczych, planowanych do realizacji przy wykorzystaniu 
funduszy unijnych nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020; 

8) odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów 
służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub 
katastrof naturalnych, w zakresie: 

a) zasobów przyrodniczych parków narodowych, międzynarodowych rezerwatów 
biosfery MAB i obszarów chronionych na podstawie Konwencji Ramsarskiej, 

b) gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci obszarów Natura 2000, 
c) populacji gatunków prawnie chronionych oraz wpisanych na czerwone listy lub 

umieszczonych w czerwonych księgach gatunków zagrożonych, 
d) populacji zanikających rodzimych gatunków zwierzyny drobnej – zająca  

i kuropatwy, 
e) zabytkowych parków i ogrodów; 

9) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu 
Finansowego Life+, V osi priorytetowej POIiŚ, RPO oraz EWT, 

10) przedsięwzięcia współfinansowane z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 
w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej  
i ekosystemów”,  

11) przedsięwzięcia współfinansowane ze Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. 

8.  Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria dostępu 

1. Kryteria formalne: Tak Nie 

1.1 Wniosek wpłynął w terminie (jeśli dotyczy)   

1.2 Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu   

1.3 
Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane 
załączniki  

  

1.4 
Wniosek jest zgodny ze szczegółowymi warunkami konkursu (jeśli 
dotyczy) 

  

1.5 Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   

1.6 Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”   
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1.7 Wydatki - zgodne z „Kosztami kwalifikowanymi”   
1.8 Przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku   

1.9 
Wnioskowane dofinansowanie zgodne ze szczegółowymi zasadami 
udzielania dofinansowania obowiązującymi w programie priorytetowym 

  

1.10 
Wnioskowane dofinansowanie zgodne z zasadami pomocy publicznej 
(jeśli dotyczy) 

  

2. Kryteria merytoryczne: Tak Nie 

2.1 

podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia, w której park 
narodowy jest beneficjentem lub współbeneficjentem dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, 
V osi priorytetowej POIiŚ, RPO, EWT, lub ze środków Mechanizmu 
Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 
„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” lub ze środków 
Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (jeśli dotyczy – 
spełnienie niniejszego kryterium jest równoznaczne ze spełnieniem 

kryteriów 2.2 – 2.5) 

  

2.2 
Technologia/metodyka/ przyjęte rozwiązania – wybrane w oparciu  
o analizę alternatywnych rozwiązań, podane uzasadnienie dla przyjętego 
rozwiązania 

  

2.3 
Struktura instytucjonalna – możliwość sprawnego wdrożenia projektu  
i zapewnienie jego trwałości instytucjonalnej 

  

2.4 
Struktura finansowa - wiarygodny montaż finansowy, wykonalność oraz 
trwałość finansowa projektu 

  

2.5 
Efektywność korzyści dla środowiska – uzyskanie co najmniej 50 
punktów wyliczonych zgodnie z poniższym zakresem oceny:  

  

Zakres oceny 
liczba 

punktów 
2.5.1     Położenie i status obiektu  30 
1) przedsięwzięcie dotyczy obszaru parku narodowego, rezerwatu 

przyrody, lub obiektu światowego dziedzictwa UNESCO, 
30 przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim, dotyczące ochrony 

gatunkowej (tzn. obejmujące całą krajową populację gatunku 
w odniesieniu do stanowisk udokumentowanych) 

2) przedsięwzięcie dotyczy obszaru Natura 2000, międzynarodowego 
rezerwatu biosfery MAB, obszaru chronionego na podstawie Konwencji 
Ramsarskiej, parku krajobrazowego lub obiektu objętego ochroną 
w formie pomnika historii 23 
przedsięwzięcie o zasięgu regionalnym, dotyczące ochrony gatunkowej 
(tzn. obejmujące część krajowej populacji gatunku w odniesieniu do 
stanowisk udokumentowanych) 

3) przedsięwzięcie dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków, 
innego niż pomnik historii 

16 

4) przedsięwzięcie dotyczy obszaru objętego inną formą ochrony lub 
obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego. 

10 

2.5.2    Rodzaj przedsięwzięcia  
(w przypadku przedsięwzięć kompleksowych, o przyznanej punktacji 
decyduje rodzaj przedsięwzięcia, którego udział % w kosztach 
kwalifikowanych jest największy) 

30 
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1) prowadzenie czynnej ochrony gatunków zagrożonych oraz ich siedlisk 30 

 restytucja i reintrodukcja gatunków zagrożonych  

 ochrona ex situ gatunków zagrożonych  

 opracowanie krajowych programów ochrony gatunków zagrożonych  

 
(kryterium dotyczy gatunków umieszczonych w polskich czerwonych 

księgach/ listach gatunków zagrożonych) 
 

2) 
opracowanie planów zadań ochronnych i planów ochrony oraz 
opracowań niezbędnych do ich powstania i funkcjonowania 

28 

 
prowadzenie czynnej ochrony siedlisk priorytetowych i gatunków 
priorytetowych w ramach sieci Natura 2000 

 

3) 
prowadzenie czynnej ochrony gatunków zagrożonych w skali regionalnej 
oraz ich siedlisk 

25 

 restytucja i reintrodukcja gatunków zagrożonych w skali regionalnej  

 ochrona ex situ gatunków zagrożonych w skali regionalnej  

 
opracowanie programów ochrony gatunków zagrożonych w skali 
regionalnej 

 

 
(kryterium dotyczy gatunków umieszczonych w czerwonych księgach/ 

listach gatunków zagrożonych, o charakterze regionalnym) 
 

4) 
prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich 
siedlisk i gatunków chronionych 

22 

 restytucja i reintrodukcja gatunków chronionych  

 ochrona ex situ gatunków chronionych  

 opracowanie krajowych programów ochrony gatunków chronionych  

 
(kryterium dotyczy gatunków objętych ochroną ścisłą, innych niż 

zagrożone lub gatunków i siedlisk objętych ochroną w ramach sieci 

Natura 2000, innych niż priorytetowe) 

 

5) 

ochrona przeciwpożarowa 

20 
renaturyzacja siedlisk przyrodniczych zdegradowanych 
i zniekształconych przez człowieka 
wykup gruntów realizowany w trybie pierwokupu na rzecz Skarbu 
Państwa 

6) 
przygotowanie projektów przyrodniczych, planowanych do realizacji 
przy wykorzystaniu funduszy unijnych nowej perspektywy finansowej na 
lata 2014-2020 

15 

 

monitoring w zakresie stanu zasobów przyrodniczych, występujących 
zagrożeń oraz efektów realizowanych zadań 

 wyposażenie w podstawowy sprzęt informatyczny i oprogramowanie pod 
kątem wdrażania planów ochrony oraz zarządzania obszarami 
chronionymi 

 
ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów 

 prowadzenie hodowli zachowawczej zanikających pierwotnych ras 
zwierząt 

7) 
budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej 

10 kompleksowe ograniczenie emisji zanieczyszczeń z budynków parków 
narodowych, negatywnie oddziałujących na przyrodę 

 
odbudowa populacji zanikających rodzimych gatunków zwierzyny 
drobnej – zająca i kuropatwy. 
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2.5.3   Efektywność kosztowa 
ocena dotyczy kosztów kwalifikowanych i stanowi ocenę ekspercką; ocena 
powinna odnosić się do uzasadnienia merytorycznego dla ponoszenia 
zaplanowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia, w kontekście 
planowanych do uzyskania efektów (rzeczowych/ekologicznych) oraz 
powinna odnosić się do kosztów jednostkowych poszczególnych zadań 
wchodzących w zakres planowanego przedsięwzięcia;  
wartość przeciętnego kosztu jednostkowego określana jest na podstawie 
dostępnych cenników (np. Sekocenbud aktualny na dzień ogłoszenia 
naboru), cen rynkowych (np. przy zakupie sprzętu, wyposażenia, 
materiałów itp.) i udokumentowanych w innych przedsięwzięciach 
(umowach), rzeczywistych kosztów ponoszonych w ciągu ostatnich trzech 
lat na realizację podobnego zakresu rzeczowego (z uwzględnieniem 
zmienności wynikającej z uwarunkowań lokalizacyjnych, stopnia trudności 
terenu itp.); 
w przypadku oceny 0 pkt, zachodzi potrzeba skorygowania zaplanowanego 
zakresu rzeczowo-finansowego na etapie negocjacji; 

10 

1) 
koszt uzyskania planowanego efektu (rzeczowego/ekologicznego) jest 
niski, w kontekście spodziewanych korzyści środowiskowych  
i jednocześnie wystarczający do osiągnięcia planowanego efektu,  

10 

2) 
koszt uzyskania planowanego efektu (rzeczowego/ekologicznego) jest 
przeciętny, w kontekście spodziewanych korzyści środowiskowych, 

8 

3) 
koszt uzyskania planowanego efektu (rzeczowego/ekologicznego) jest 
wysoki, lecz uzasadniony w kontekście spodziewanych korzyści 
środowiskowych, 

4 

4) 

koszt uzyskania planowanego efektu (rzeczowego/ekologicznego) jest 
wysoki i nieuzasadniony w kontekście spodziewanych korzyści 
środowiskowych, 

0 
koszt uzyskania planowanego efektu (rzeczowego/ekologicznego) jest 
zbyt niski i obciążony ryzykiem nieosiągnięcia planowanych korzyści 
środowiskowych. 

2.5.4    Spójność merytoryczna przedsięwzięcia 
(ocena powinna się odnosić do literatury fachowej, obowiązujących 
norm i przepisów, właściwych planów i programów, opinii 
kompetentnych organów, przedstawionych ekspertyz oraz dobrych 
praktyk, które zostały potwierdzone w ramach realizacji innych 
projektów) 

15 

1) 
zaplanowane działania tworzą logiczną i spójną całość i są niezbędne dla 
osiągnięcia założonego celu (celów) przedsięwzięcia.  

15 

2) 

część zaproponowanych działań lub środków nie jest uzasadniona  
w kontekście założonego celu (celów) przedsięwzięcia (<25% odnosząc 
wartość tych działań do kosztu całkowitego), zachodzi potrzeba 
skorygowania zaplanowanego zakresu rzeczowego na etapie negocjacji, 

10 

3) 

część zaproponowanych działań lub środków nie jest uzasadniona  
w kontekście założonego celu (celów) przedsięwzięcia (25%-50% 
odnosząc wartość tych działań do kosztu całkowitego), zachodzi 
potrzeba skorygowania zaplanowanego zakresu rzeczowego na etapie 
negocjacji, 

5 



 

10 

4) 

większość zaproponowanych działań lub środków nie jest uzasadniona  
w kontekście założonego celu (celów) przedsięwzięcia (>50% odnosząc 
wartość tych działań do kosztu całkowitego), zachodzi potrzeba 
skorygowania zaplanowanego zakresu rzeczowego na etapie negocjacji. 

0 

2.5.5    Konieczność i pilność realizacji przedsięwzięcia  
(ocena powinna się odnosić do opinii kompetentnych organów lub 
przedstawionych ekspertyz, wskazujących na stopień zagrożenia 
przedmiotu ochrony) 

15 

5.1 
niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia w planowanym terminie,  
w wysokim stopniu zagraża istnieniu przedmiotu ochrony. 

15 

5.2 
niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia w planowanym terminie może 
zagrozić istnieniu przedmiotu ochrony. 

10 

5.3 

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 

5 

5.4 
niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia w planowanym terminie nie 
będzie miało niekorzystnego wpływu na stan przedmiotu ochrony, lub 
obiektu, którego dotyczy przedsięwzięcie. 

0 

SUMA PUNKTÓW DLA WNIOSKU  100 

Dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku wymagane jest spełnienie wszystkich dotyczących go 
kryteriów dostępu.  

 

Kryteria selekcji 

Nazwa kryterium 
liczba 

punktów 
1. Efektywność korzyści dla środowiska – rankingowanie przedsięwzięć 

zgodnie z uzyskaną liczbą punktów  
50-100 

9.  Koszty kwalifikowane 

1. Okres kwalifikowalności kosztów od 2013 r. do 2018 r., w którym to poniesione koszty 
mogą być uznane za kwalifikowane, z zastrzeżeniem pkt 3. 

2. Koszty kwalifikowane, z zastrzeżeniem pkt. 3: 

1) Przygotowanie przedsięwzięcia: 

a) wydatki na dokumentację projektową, w tym opracowanie koncepcji projektowej. 

2) Zarządzanie przedsięwzięciem: 

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

b) koszty nadzoru inwestorskiego – do 1% wartości inwestycji objętych nadzorem 
inwestorskim w przypadku umów ryczałtowych na ich wykonanie i do 1,5% wartości 
inwestycji rozliczanej na podstawie kosztorysów powykonawczych. 

3) Nabycie nieruchomości / nabycie praw do nieruchomości: 

a) nabycie w ramach wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych 
niezbędnych do renaturalizacji siedlisk przyrodniczych oraz prowadzenia ochrony, 
restytucji bądź reintrodukcji gatunków w parkach narodowych, w tym także 
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nieruchomości zabudowanych, pod warunkiem, że budynki i budowle zostaną 
przeznaczone do rozbiórki lub wykorzystane do celów statutowych parku 
narodowego. 

4) Roboty budowlane: 

a) wydatki na przygotowanie placu budowy; 

b) prace demontażowe i rozbiórkowe służące renaturalizacji siedlisk oraz przywracaniu 
walorów przyrodniczych zabytkowym parkom i ogrodom; 

c) budowa lub modernizacja szlaków turystycznych, punktów i wież widokowych, wiat, 
zadaszeń i innych obiektów małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem 
szlaków w toalety dla turystów; 

d) budowa lub modernizacja obiektów ochrony zasobów genowych, (banki genów, 
hodowle zachowawcze, ogrody botaniczne); 

e) budowa urządzeń i obiektów przeciwpożarowych w parkach narodowych, zgodnie  
z zatwierdzonymi planami lub programami ochrony przeciwpożarowej; 

f) budowa lub modernizacja obiektów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego 
kształtowania stosunków wodnych; 

g) demontaż, usunięcie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia materiałów 
zawierających azbest oraz prace związane z wymianą pokryć dachowych 
zawierających azbest na budynkach stanowiących własność parków narodowych; 

h) prace termomodernizacyjne budynków stanowiących własność parków narodowych;  

i) budowa obiektów oraz dostawa i montaż urządzeń z zakresu uregulowania gospodarki 
ściekowej dla budynków parków narodowych, w tym likwidacja istniejących szamb; 

j) roboty dodatkowe, niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego. 

5) Sprzęt i wyposażenie: 

a) dostawy lub zakup i montaż materiałów, urządzeń, sprzętu, oprogramowania 
koniecznych do ochrony, restytucji i reintrodukcji gatunków, a także służących 
zachowaniu i odtwarzaniu siedlisk przyrodniczych; 

b) dostawy lub zakup i montaż środków łączności przeciwpożarowej na rzecz parków 
narodowych, zgodnie z opracowanymi projektami sieci radiotelefonii ruchomej 
lądowej; 

c) dostawy lub zakup i montaż sprzętu przeciwpożarowego na rzecz parków 
narodowych, służącego ochronie ekosystemów, zgodnie z zatwierdzonymi planami 
lub programami ochrony przeciwpożarowej; 

d) dostawy lub zakup i montaż wyposażenia obiektów ochrony zasobów genowych 
(banki genów, hodowle zachowawcze, ogrody botaniczne, arboreta), w tym materiału 
genetycznego; 

e) dostawy lub zakup i montaż sprzętu i wyposażenia do prowadzenia monitoringu; 

f) dostawy lub zakup podstawowego sprzętu informatycznego i oprogramowania (w tym 
zakup wsparcia technicznego/ aktualizacji do posiadanych licencji oprogramowania 
GIS) pod kątem wdrażania planów ochrony oraz zarządzania obszarami chronionymi; 

g) dostawy lub zakup i montaż sprzętu i urządzeń, związanych z rewaloryzacją 
przyrodniczą zabytkowych parków i ogrodów; 

h) dostawy lub zakup i montaż urządzeń i materiałów z zakresu ograniczenia niskiej 
emisji i zwiększenia efektywności energetycznej, w tym z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii. 
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6) Działania informacyjno-promocyjne: 

a) wydawnictwa, publikacje, opracowania, materiały informacyjno promocyjne oraz 
działania popularyzujące wiedzę na temat wdrażanych projektów z zakresu ochrony 
siedlisk i gatunków wśród społeczności lokalnych – do 5% wartości projektu, 
jednak nie więcej niż 50 tys. zł. 

7) Podatki: 

a) zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych 
przez NFOŚiGW, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. 

8) Opłaty i inne obciążenia: 

a) opłaty notarialne związane z zakupem nieruchomości; 

b) opłaty sądowe związane z ustaleniem wartości nieruchomości, której cena rażąco 
odbiega od jej wartości rynkowej. 

9) Inne: 

a) zakup lub pozyskanie i wsiedlenie osobników niezbędnych do ochrony, restytucji  
i reintrodukcji gatunków; 

b) zabiegi pielęgnacyjne, opieka weterynaryjna, zakup środków farmakologicznych, 
produkcja lub zakup i wyłożenie karmy, niezbędne dla ochrony gatunków zwierząt; 

c) inne prace konieczne dla ochrony, restytucji i reintrodukcji gatunków zwierząt; 

d) prace związane z zachowaniem i odtwarzaniem siedlisk; 

e) hodowla lub zakup materiału odnowieniowego oraz prace i inne zakupy związane  
z regeneracją zbiorowisk roślinnych; 

f) inne prace konieczne dla ochrony, restytucji i reintrodukcji gatunków roślin; 

g) opracowanie krajowych programów ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem; 

h) opracowanie projektów planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 oraz opracowań niezbędnych do ich powstania; 

i) opracowanie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody pokrywających się 
w całości lub części z obszarami Natura 2000, uwzględniających zakres planu zadań 
ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000, oraz opracowań niezbędnych 
do ich powstania; 

j) opracowanie programów ochrony przyrody dla nadleśnictw pokrywających się  
w całości lub części z obszarami Natura 2000, uwzględniających zakres planu zadań 
ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000, oraz opracowań niezbędnych 
do ich powstania; 

k) opracowanie planów/strategii wykupu gruntów w parkach narodowych, pod kątem 
określenia priorytetów dla realizacji celów ochrony przyrody; 

l) opracowanie strategii gospodarowania nieruchomościami w parkach narodowych, pod 
kątem kompleksowego ograniczenia emisji zanieczyszczeń z budynków parków 
narodowych, negatywnie oddziałujących na przyrodę; 

m) prace związane z prowadzeniem monitoringu w zakresie stanu zasobów 
przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych zadań;  

n) zakup materiałów do nasadzeń oraz nasadzenia roślin wieloletnich, związane 
z przywracaniem walorów przyrodniczych zabytkowym parkom i ogrodom; 

o) inne prace związane z przywracaniem walorów przyrodniczych zabytkowym parkom  
i ogrodom, w tym zabiegi konserwatorskie w drzewostanie, odtworzenie lub 
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przywrócenie do pierwotnego stanu zbiorników i cieków wodnych. 

10) Ograniczenia: 

a) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną, przy 
kwalifikowaniu kosztów uwzględnione zostaną dodatkowo ograniczenia wynikające  
z zasad udzielania pomocy publicznej; 

b) nie będą kwalifikowane koszty zakupów i prac generujących przychody, związane  
z pozyskaniem drewna i innej biomasy przeznaczonej do sprzedaży, w tym odłowy 
regulacyjne ryb; 

c) z uwagi na możliwość finansowania z funduszu leśnego, nie będą kwalifikowane 
koszty związane z zabiegami hodowlanymi, pielęgnacyjnymi i ochronnymi 
w ekosystemach leśnych w parkach narodowych, za wyjątkiem sytuacji 
nadzwyczajnych (np. klęski żywiołowe, zagrożenie trwałości lasu), w przypadku 
których potrzeba zaangażowania środków NFOŚiGW wynikać będzie ze stanowiska 
Ministra Środowiska; 

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

e) nie będą kwalifikowane koszty zakupu samochodów, quadów i pojazdów 
jednośladowych, za wyjątkiem samochodów ze specjalistyczną zabudową, służącą 
ochronie przeciwpożarowej w parkach narodowych;  

f) w przypadku odbudowy populacji zająca i kuropatwy nie będą kwalifikowane koszty 
utworzenia i funkcjonowania ośrodków hodowli tych gatunków oraz koszty 
odstrzałów redukcyjnych drapieżników;  

g) warunkiem kwalifikowalności kosztów bezpośrednich, związanych z zarządzaniem 
przedsięwzięciem (w ramach usług zewnętrznych) jest brak odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników w strukturze instytucjonalnej beneficjenta, 
potwierdzony informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie; 

h) warunkiem kwalifikowalności kosztów wykonania dokumentacji projektowej  
i technicznej (kwalifikowane wyłącznie jako wkład własny beneficjenta) jest realizacja 
wynikającego z niej zakresu projektu w ramach tego samego przedsięwzięcia, z 
wyjątkiem projektów przyrodniczych, planowanych do realizacji przy wykorzystaniu 
funduszy unijnych nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, dla których 
warunkiem kwalifikowalności kosztów dokumentacji będzie zgodność zakresu 
projektu z właściwym, zatwierdzonym programem w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020; 

i) w przypadku przedsięwzięć określonych w ust 7.5 ppkt 8, 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 wymagane jest właściwe udokumentowanie zniszczeń; 

j) nie będą kwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji koszty prac związanych  
z wykaszaniem ekosystemów nieleśnych, w przypadku powierzchni do których 
wypłacane są dopłaty rolno-środowiskowe; 

k) warunkiem kwalifikowalności kosztów termomodernizacji jest uzyskanie 
zmniejszenia obliczeniowego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku  
(tj. roczne obliczeniowe zużycie energii) o minimum 40% dla całego przedsięwzięcia, 
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w stosunku do stanu pierwotnego, w tym roczne obliczeniowe zużycie energii do 
ogrzewania budynków nie mniej niż o 30%, a także zgodność z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, 
a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  
(Dz.U. z 2009 r. poz. 43 nr 346) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. poz. 75 nr 690 z późn. zm.); 

l) koszty prac związanych z prowadzeniem monitoringu w zakresie stanu zasobów 
przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz 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 (ograniczenie nie 
dotyczy prac z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej wykonywanej na potrzeby 
opracowania projektów planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000); 

3. Nie stosuje się pkt 1 i 2 do przedsięwzięć określonych w ust. 7.5 ppkt 9-11, dla których 
koszty kwalifikowane i okres ich kwalifikowalności określone są następująco: 

1) w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Instrumentu 
Finansowego Life+, koszty kwalifikowane są określone w Postanowieniach 
wspólnych (Common Provisions) i pozostałych dokumentach programowych 
obowiązujących w Instrumencie Finansowym Life+, a okres kwalifikowalności 
określany jest dla poszczególnych przedsięwzięć w umowie dofinansowania  
ze środków Life+; 

2) w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków V osi priorytetowej 
POIiŚ, koszty kwalifikowane są zgodne z Wytycznymi Ministra Rozwoju 
Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, a okres 
kwalifikowalności określony został w Szczegółowym opisie priorytetów  
PO Infrastruktura i Środowisko od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2015 r.; 

3) w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  
w ramach programów EWT, koszty kwalifikowane są zgodne z Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego, dotyczącymi kwalifikowania wydatków i projektów  
w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013, a okres 
kwalifikowalności określony został w ww. dokumencie od dnia 01.01.2007 r. do dnia 
31.12.2015 r.; 

4) w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG 
2009-2014, koszty kwalifikowane są zgodne z Programem Operacyjnym PL02 
„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, a okres kwalifikowalności 
określony został w Regulacjach w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 od dnia podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu projektu do dnia 30.04.2016 r.; 

5) w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych z Regionalnych Programów 
Operacyjnych, koszty kwalifikowane są zgodne z krajowymi wytycznymi 
dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności w okresie programowania 2007-2013 wraz z wytycznymi 
kwalifikowalności kosztów dla RPO wdrażanych w poszczególnych województwach, 
a okres kwalifikowalności określony został w Krajowych wytycznych dotyczących 
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kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
w okresie programowania 2007-2013 od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2015 r.; 

6) w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Szwajcarsko- Polskiego 
Programu Współpracy, koszty kwalifikowane są zgodne z umową ramową pomiędzy 
Rządem RP, a Szwajcarską Radą Federalną z dnia 20.12.2007 r., a okres 
kwalifikowalności wynika z Ogólnych wytycznych w sprawie kwalifikowalności 
wydatków poszczególnych obszarów tematycznych, od dnia podpisania umowy  
ws. projektu pomiędzy Krajową Instytucją Koordynującą a szwajcarskim 
Ministerstwem Gospodarki lub szwajcarskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych  
do 12 miesięcy po planowanej dacie zakończenia realizacji projektu, jednakże nie 
może być dłuższy niż do dnia 14.06.2017 r. 

10.  Procedura wyboru przedsięwzięć 

1. W przypadku naboru ciągłego szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć  
i udzielenia dofinansowania określają wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 

2. W przypadku, gdy wybór przedsięwzięć do udzielenia dofinansowania odbywa się  
w trybie konkursowym, szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielenia 
dofinansowania określa regulamin konkursu. 
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Załącznik nr 1 do programu priorytetowego 

 

Tabela wskaźników programu priorytetowego Ochrona obszarów i gatunków cennych 

przyrodniczo. 

 

 

 

 

 
 

I.* Planowane 400 000 32 500 432 500

II.** Osiągnięte 320 000 540 000 511 000 150 000 42 500 1 563 500

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

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

2014 2017 lata kolejne2018                                            Rok

Wartości wskaźnika
2015

Nazwa / jedn. miary

Razem

Powierzchnia obszarów na których przywrócono lub zapewniono 

ochronę właściwego stanu ekosystemów / ha

2016

Środki dofinasowania: bezzwrotna

I.* Planowane 152 238 100 152 338

II.** Osiągnięte 3 576 150 133 2 205 155 914

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

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

lata kolejne20172014 2018
                                            Rok

Wartości wskaźnika
2015 Razem

Nazwa / jedn. miary

2016

zwrotna

Powierzchnia obszarów na których przywrócono lub zapewniono 

ochronę właściwego stanu ekosystemów / ha

Środki dofinasowania:

I.* Planowane 114 5 119

II.** Osiągnięte 10 96 13 119

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

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

2016

Nazwa / jedn. miary
Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, 

chronionych w wyniku realizacji przedsięwzięć / szt.

bezzwrotna

2014 20182017 Razem

Środki dofinasowania:

                                            Rok

Wartości wskaźnika
lata kolejne2015

I.* Planowane 5 1 6

II.** Osiągnięte 5 1 6

*) - wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów

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

Razem2016

Nazwa / jedn. miary
Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, 

chronionych w wyniku realizacji przedsięwzięć / szt.

zwrotnaŚrodki dofinasowania:

2018                                            Rok

Wartości wskaźnika
2015 2017 lata kolejne2014
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Załącznik nr 2 do programu priorytetowego 

 

Tabela budżetu programu priorytetowego Ochrona obszarów i gatunków cennych 

przyrodniczo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 

wypłat 
ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 

wypłat 
ogółem

w roku 2014 156,9 156,9 797,9 3 812,2 4 610,1

w roku 2015 400,0 400,0 98,3 200,0 298,3

w roku 2016 600,0 600,0

w roku 2017

w roku 2018

w latach kolejnych

RAZEM 556,9 600,0 1 156,9 797,9 3 910,5 200,0 4 908,4II
 P

la
n

ow
an

e 
w

yp
ła

ty
 z

ob
ow

ią
za
ń

3 910,5I 556,9 600,0
(kwota zobowiązań wynikająca z 
zawieranych w danym roku umów)

200,0

(tys. zł)

I Planowane zobowiązania

4 110,5

pożyczki na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków UE

Rok

                             Środki dofinansowania:

Zobowiązania i wypłaty:

pożyczki

Zwrotne środki dofinansowania

1 156,9

Budżet programu priorytetowego: OCHRONA OBSZARÓW I GATUNKÓW CENNYCH PRZYRODNICZO
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Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 

wypłat 
ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 

wypłat 
ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 

wypłat 
ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017
Limit 

wypłat 
ogółem

jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

4 604,6 544,6 5 149,2 19 236,6 11 792,5 31 029,1 1 497,9 1 497,9 196,0 196,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

1 763,7 1 411,7 3 175,4 569,7 2 666,8 3 236,5

Razem: 6 368,3 1 956,3 8 324,6 19 806,3 14 459,3 34 265,6 1 497,9 1 497,9 196,0 196,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

2 316,0 2 282,0 640,0 5 238,0 11 740,8 4 362,5 1 000,0 17 103,3 1 397,0 464,9 1 861,9 8,3 8,3

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

588,6 896,6 1 485,2 500,8 1 886,4 2 387,2

Razem: 2 904,6 3 178,6 640,0 6 723,2 12 241,6 6 248,9 1 000,0 19 490,5 1 397,0 464,9 1 861,9 8,3 8,3
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

744,2 4 193,8 4 660,0 9 598,0 59,2 11 698,6 5 990,0 17 747,8 1 307,1 549,2 3 400,0 5 256,3 200,0 200,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

800,8 800,0 1 600,8 770,0 770,0

Razem: 744,2 4 994,6 5 460,0 11 198,8 59,2 12 468,6 5 990,0 18 517,8 1 307,1 549,2 3 400,0 5 256,3 200,0 200,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

175,4 342,0 2 800,0 3 317,4 577,6 500,0 1 077,6 1 600,0 1 600,0 100,0 100,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

288,1 516,0 804,1

Razem: 175,4 630,1 3 316,0 4 121,5 577,6 500,0 1 077,6 1 600,0 1 600,0 100,0 100,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

25,1 875,0 900,1 500,0 500,0

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

115,5 484,0 599,5

Razem: 25,1 115,5 1 359,0 1 499,6 500,0 500,0
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych
jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych
Razem:
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

7 865,3 7 362,4 8 975,0 24 202,7 31 036,6 28 431,2 7 490,0 66 957,8 4 202,0 1 014,1 5 500,0 10 716,1 196,0 8,3 300,0 504,3

jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych

2 352,3 3 512,7 1 800,0 7 665,0 1 070,5 5 323,2 6 393,7

Razem: 10 217,6 10 875,1 10 775,0 31 867,7 32 107,1 33 754,4 7 490,0 73 351,5 4 202,0 1 014,1 5 500,0 10 716,1 196,0 8,3 300,0 504,3

środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane 
przez jednostki budżetowe

środki przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących z 
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane 

przez jednostki budżetowe

8,37 490,0

środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych

10 775,0 308,3

Bezzwrotne środki dofinansowania

(tys. zł)

                                                      Środki dofinansowania:

Zobowiązania i wypłaty:

300,0

w roku 2017 dla:

II
 P

la
no

w
an

e 
w

yp
ła

ty
   

   
zo

bo
w

ią
za
ń

w roku 2014 dla:

w roku 2016 dla:

w roku 2015 dla:

RAZEM dla:

w latach 
kolejnych dla:

w roku 2018 dla:

33 754,4

Budżet programu priorytetowego:

Rok

I Planowane zobowiązania

OCHRONA OBSZARÓW I GATUNKÓW CENNYCH PRZYRODNICZO

21 650,110 875,1

środki na realizację zadań bieżących

41 244,4 1 014,1(kwota zobowiązań wynikająca z zawieranych w danym 
roku umów)

I 5 500,0 6 514,1


