
Załącznik nr 2 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE 
 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie 
w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. 
 

 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. 
 

 Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć: 
1. Zachowanie płynności finansowej projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE1,  
2. Uzupełnienie wkładu własnego do 100 % kosztów kwalifikowanych projektów przyrodniczych 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE2 lub 
pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej, 

 

 Terminy i sposób składania wniosków 

Wnioski należy składać w terminie od 12.12.2016 r. – 15.12.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków. 
 
Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie 
(„GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć 
wygenerowany przy użyciu GWD: 

 skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, 

 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, 
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A  
02-673 Warszawa 
z dopiskiem „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona 
obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” 
 
Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu 
uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. 
 
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane 
będą ocenie na bieżąco. 
 

                                                           
1 Współfinansowanie POIiŚ 2014-2020 i LIFE objęte jest odrębnymi naborami 
2 Współfinansowanie POIiŚ 2014-2020 i LIFE objęte jest odrębnymi naborami 



Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny. 
 

 Alokacja:  
1. Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 1,5 mln zł. 
 

 Formy dofinansowania: 
1. Pożyczka na zapewnienie wkładu własnego; 
2. Pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE. 
 

 Beneficjenci: 
1. parki narodowe; 
2. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, parki krajobrazowe i ich zespoły, uczelnie wyższe; 
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. podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą ośrodków rehabilitacji zwierząt i 

azyli dla zwierząt; 
6. jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.   

W przypadku, gdy podmioty składające wniosek o dofinansowanie nie są właścicielem, użytkownikiem 

wieczystym lub zarządcą obszaru lub obiektu, którego dotyczy przedsięwzięcie, konieczna jest zgoda właściciela, 

użytkownika wieczystego lub zarządcy na realizację zadań wchodzących w zakres przedsięwzięcia. 

 

 Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu: 
Koordynator programu: Stanisław Bochniarz, nr tel.: 22 45 90 589 
Zastępca koordynatora programu: Barbara Maksimowska, nr tel.: 22 45 90 521 
 


