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AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW

w ramach programu priorytetowego
Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

• Nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie w formie dotacji oraz  
odpowiadających im wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki (w 
zakresie uzupełnienia wkładu własnego do 100 % kosztów 
kwalifikowanych projektu - o ile dotyczy)

Termin naboru wniosków:
01.04.2015 r. - 30.04.2015 r.

• Nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki

Termin naboru wniosków :
02.03.2015 r. - 29.12.2015 r. godz. 15.30.
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WARUNKI KONKURSU O DOFINANSOWANIE 
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW

Konkurs dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

Czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach chronionych:
• Czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000 i w

rezerwatach przyrody (działania powtarzalne),
• Czynna ochrona gatunków i siedlisk w parkach narodowych (działania

powtarzalne),
• Zwalczanie gatunków inwazyjnych.

W ramach wyżej wymienionych rodzajów przedsięwzięć kwalifikowane są także
koszty prac związanych z prowadzeniem monitoringu w zakresie oceny efektów
realizowanych zadań w wysokości do 10 % kosztów kwalifikowanych realizacji
przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem iż ocena efektów realizowanych zadań ochronnych
odnosi się swym zakresem wyłącznie do działań realizowanych w ramach tych
przedsięwzięć.

Działania realizowane w ramach obowiązujących planów ochrony,
planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz planów ochrony
i zadań ochronnych dla parków narodowych lub rezerwatów przyrody.
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Alokacja:
• Kwota alokacji na rok 2015 dla dofinansowania w formie dotacji –

14 mln zł.
• Kwota alokacji na rok 2015 dla dofinansowania w formie pożyczki  - 1,5 

mln zł. 

Beneficjenci:
• Parki narodowe
• Organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, 
uczelnie   wyższe posiadające w swojej strukturze Leśne Zakłady 
Doświadczalne 

W przypadku gdy podmiot nie jest 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.
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REGULAMIN KONKURSU

Regulamin określa sposób rozpatrywania wniosków od momentu ich
wpływu do kancelarii NFOŚiGW, do momentu zawarcia umowy
o dofinansowanie.

Formularz wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników i instrukcją
jego wypełniania dostępny jest, po utworzeniu konta i zalogowaniu, na
stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl, po
wybraniu odpowiedniego programu priorytetowego.

W ramach konkursu, Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji oraz jeden
odpowiadający mu wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki.
W przypadku więcej niż jednego wniosku o dotację, rozpatrzeniu podlega
tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejności wpływu) i odpowiadający mu
wniosek o pożyczkę. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

http://gwd.nfosigw.gov.pl/
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Etapy rozpatrywania wniosku:

Na poszczególne etapy rozpatrywania wniosku przewiduje się następującą liczbę dni roboczych NFOŚiGW:

1. rejestrowanie wniosku – do 3 dni od daty zakończenia naboru wniosków;

2. ocena wniosku wg kryteriów dostępu – do 5 dni od daty rejestracji wniosku;

3. ocena wniosku wg kryteriów jakościowych oraz kryteriów horyzontalnych - do 15 dni od dnia
zakończenia oceny wg kryteriów dostępu

4. uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji i/lub dokumentów, wymaganych na etapie
oceny wg kryteriów jakościowych – do 10 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę;

5. sporządzenie i zatwierdzenie list rankingowych – do 10 dni od dnia dokonania oceny wszystkich
wniosków, złożonych w danym naborze konkursowym;

6. negocjacje warunków umowy – do 20 dni od daty zatwierdzenia list rankingowych lub ich zmiany w
zakresie umożliwiającym podjęcie negocjacji dla danego wniosku;

7. uchwała o dofinansowaniu przedsięwzięcia:

• do 15 dni (gdy kwota dofinansowania nie przekracza równowartości 500 tys. – dotacja /
1 000 tys. euro - pożyczka) lub

• do 45 dni (gdy kwota dofinansowania w postaci dotacji lub pożyczki przekracza równowartość
500 tys./1 000 tys. Euro), od daty zakończenia negocjacji – termin wydłużony z uwagi na
konieczność zatwierdzenia wniosku Zarządu o dofinansowanie przez Radę Nadzorczą
NFOŚiGW.

8. przygotowanie i podpisanie umowy – do 20 dni od dnia wejścia w życie uchwały
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Klasyfikacja kryteriów wyboru przedsięwzięć:  

Do oceny wniosków złożonych w trybie konkursowym stosuje się następujące
kategorie kryteriów wyboru przedsięwzięć:

1. kryteria dostępu;

2. kryteria jakościowe:

• kryteria jakościowe punktowe;

• kryteria jakościowe dopuszczające;

3. kryteria horyzontalne.

Wynik oceny wniosku według kryteriów dostępu, kryteriów jakościowych oraz
kryteriów horyzontalnych wprowadza się na kartę oceny wniosku.
Proponowana kwota dofinansowania, może różnić się od wnioskowanej,
w przypadku wystąpienia ograniczeń wynikających z zasad udzielania pomocy
publicznej, oceny efektywności kosztowej lub innych postanowień programu
priorytetowego.
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Listy rankingowe  

Karta oceny wniosku jest odpowiednikiem listy sprawdzającej, która daje
wnioskodawcy możliwość dokonania „samooceny” składanego przez GWD
wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Wnioski, które w wyniku oceny według kryteriów jakościowych oraz
kryteriów horyzontalnych uzyskały wymaganą liczbę punktów, zestawiane
są na liście rankingowej w kolejności od najwyżej ocenionych do najniżej
ocenionych.

Listę rankingową tworzy się w podziale na:

1) listę podstawową,

2) listę rezerwową.

Wnioski o pożyczkę umieszczane są na tej samej pozycji listy
rankingowej co odpowiadające im wnioski o dotację.
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Negocjacje warunków umowy

Celem negocjacji jest między innymi:

1. aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo–finansowego,
zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego przedsięwzięcia;

2. ustalenie terminów realizacji przedsięwzięcia oraz harmonogramu
wypłat dofinansowania;

3. określenie sposobu udokumentowania uzyskania efektu
ekologicznego i rzeczowego oraz uznania przedsięwzięcia za
zrealizowane;

4. uzgodnienie warunków wybranych parametrów dofinansowania, w
tym: okresu finansowania, okresu karencji, harmonogramu spłat,
montażu finansowego oraz warunków zawieszających;

5. ustalenie formy zabezpieczenia prawidłowego wykonania
warunków umowy.
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Umieszczenie wniosku na liście rankingowej , a także podpisanie karty
uszczegółowienia w trakcie negocjacji nie stanowi zobowiązania
NFOŚiGW do udzielenia dofinansowania.

Uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania albo odmowie
udzielenia dofinansowania przedsięwzięciu podejmuje Zarząd
NFOŚiGW.

Zobowiązanie NFOŚiGW powstaje w dniu zawarcia w formie pisemnej
umowy, ustalającej warunki dofinansowania przedsięwzięcia oraz prawa
i obowiązki stron.



Zainwestujmy razem w środowisko

Wymagane załączniki do wniosku o dotację

1. Zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy terenu na którym planowana jest 
realizacja przedsięwzięcia na realizację zadań wchodzących w zakres przedsięwzięcia, w przypadku 
gdy wnioskodawca nie posiada praw do gruntu/obiektu.

2. Opinia wydana przez właściwy organ nadzorujący (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest 
organem nadzorującym obszar chroniony).

3. Obowiązujący plan ochrony, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 oraz plan ochrony 
lub zadania ochronne dla parku narodowego/rezerwatu przyrody (wyciąg z planu)

4. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnością podatków i opłat z tytułu składek na 
ubezpieczenie społeczne

5. Statut / akt założycielski

6. Dokumenty potwierdzające dane osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania 
Wnioskodawcy oraz do zaciągania   zobowiązań finansowych (KRS/ Akt powołania na stanowisko 
itp.)

7. Dokument potwierdzający akceptację przez właściwy kompetencyjnie organ ochrony przyrody 
zakresu działań w ramach przedsięwzięcia dotyczących restytucji i reintrodukcji gatunków.

8. Decyzje i  pozwolenia z zakresu ustawy o ochronie przyrody (np. decyzja zezwalająca na 
usunięcie drzew i krzewów), a także inne np. pozwolenia wodno – prawne, pozwolenia i zgłoszenia 
budowlane.
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cd.

W przypadku wniosków inwestycyjnych (koszty inwestycyjne stanowią 
powyżej 50% kosztów przedsięwzięcia) składanych przez podmioty nie 
zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowo należy złożyć:

9. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia 
wniosku. Opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego (jeżeli 
dotyczy)
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Wymagane załączniki do wniosku o pożyczkę

1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zgody Ministra Środowiska na 
zaciągnięcie pożyczki wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej - dotyczy 
wyłącznie parków narodowych

2. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku. 
Opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy)

3. Wyciąg z planu finansowego na okres obejmujący dofinansowanie w formie pożyczki 
potwierdzony przez właściwy organ nadzorujący (jeżeli dotyczy)

4. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnością podatków i opłat z tytułu 
składek na ubezpieczenie społeczne

5. Statut/ akt założycielski

6. Dokumenty potwierdzające dane osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania 
Wnioskodawcy i do zaciągania zobowiązań finansowych (KRS/ Akt powołania na 
stanowisko itp.)
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REGULAMIN  NABORU WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI

Nabór dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć :

1. zachowanie płynności finansowej projektów przyrodniczych współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej (z wyłączeniem LIFE +) (wniosek uproszczony);

2. uzupełnienie wkładu własnego do 100 % kosztów kwalifikowanych projektów
przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Mechanizmu
Finansowego EOG 2009 – 2014 w ramach programu Operacyjnego PL02 „Ochrona
różnorodności biologicznej i ekosystemów” oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy (wniosek uproszczony);

3. przygotowanie dokumentacji projektów przyrodniczych, planowanych do realizacji
przy wykorzystaniu funduszy unijnych nowej perspektywy finansowej na lata 2014
– 2020 (wniosek pełny);

4. ochrona cennych siedlisk i gatunków na obszarach chronionych poprzez
ekstensywne użytkowanie ekosystemów łąkowych i pastwiskowych, objęte
dopłatami UE w ramach pakietów rolno - środowiskowych (wniosek pełny).
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Każdy Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o
pożyczkę.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na rodzaj wniosku (pełny/
uproszczony), jaki należy wypełnić w momencie wnioskowania o
pożyczkę. Wypełnienie i złożenie wniosku na nieodpowiednim
formularzu skutkować będzie jego odrzuceniem.

Wnioski rozpatrywane są są na bieżąco z pominięciem listy
rankingowej.

Alokacja dla zwrotnych form dofinansowania - do 8 mln zł.



Zainwestujmy razem w środowisko

Wymagane załączniki do wniosku  o pożyczkę:

1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy, w ramach
której uzyskano dofinansowanie wraz z załącznikami - dotyczy
wyłącznie pożyczek na zachowanie płynności finansowej oraz
pożyczek na uzupełnienie wkładu własnego dla których wypełniane
są wnioski uproszczone.

2. + dokumenty wskazane w przypadku wnioskowania o pożyczkę w
ramach naboru konkursowego.
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Dziękuję za uwagę

www.nfosigw.gov.pl

Beata Wójcik – Napiórkowska

tel.: (22) 45 90 486 

e-mail: beata.wojcik@nfosigw.gov.pl


