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Najczęściej zadawane pytania potencjalnych wnioskodawców dotyczące  

konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 

priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności 

biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. 

 

 

1. Czy kwalifikowalne będą tylko koszty związane z działaniami stricte powtarzalnymi 

(takimi jak np. wykaszanie, usuwanie podrostów drzew i krzewów) czy również zadania 

jednorazowe do przeprowadzenia, jak np. wybudowanie zastawek lub zasypanie rowów 

także może być kwalifikowalny dla NFOŚiGW? 

 

Odp.: Z zakresu naboru wyłączone są kompleksowe działania o charakterze pilotowym, 

demonstracyjnym czy też nowatorskim, które objęte są naborem LIFE – punktowa 

realizacja zastawek czy zasypanie rowów jest działaniem powtarzalnym wg 

wypracowanych wcześniej wzorców mających na celu poprawę stosunków wodnych. 

 

2. Czy została określona minimalna oraz maksymalna wartość projektu (jakiś czas temu 

była taka informacja na stronie, aktualnie jej brakuje)? 

 

Odp.: Tak – zostały one zapisane w programie priorytetowym – pozycja 7.3 – warunki 

dofinansowania (zapisano tam minimalny i maksymalny koszt przedsięwzięcia). 

 

3. Jak maksymalnie długi może być okres realizacji projektu? Kiedy najwcześniej mogą 

rozpocząć się projekty (czy warto zakładać zadania do realizacji w terenie jesienią 

2015r.)? 

 

Odp.: Okres wdrażania programu został zapisany w poz. 4 programu priorytetowego – 

ze względu na inflację i realność planowania wydatkowania środków zasadnym jest w 

naszej ocenie objęcie wnioskiem lat 2016 do ok. 2018 – 2019, podstawowym kryterium 

okresu realizacji winien być możliwy do uzyskania a zarazem oceny efekt realizacji 

przedsięwzięcia (lub tzw. „kamienie milowe”) – np.   ocena efektywności wsiedleń. Są 

oczywiście przedsięwzięcia, których realizacja może wymagać dłuższego okresu czasu – 

np. całkowita eliminacja barszczu Sosnowskiego z danej gminy. 

 

4. Czy brak załączników typu: decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów, 

pozwolenie wodno – prawne, pozwolenia i zgłoszenia budowlane, dyskwalifikuje 

wniosek podczas oceny formalnej? Czy istnieje możliwość przedłożenia na etapie 

składania wniosku harmonogramu uzyskiwania poszczególnych zgód i pozwoleń? Brak 

na etapie wszystkich tego typu pozwoleń jest mocno prawdopodobny – instytucje często 

proszą o uszczegółowienie informacji itp. a to wpływa na wydłużenie terminów 

uzyskania stosownych zgód/ pozwoleń.  

 



2 

 

Odp.: Zakres niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie umieszczono na 

naszej stronie internetowej pod adresem http://nfosigw.gov.pl/oferta-

finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-

cennych-przyrodniczo/konkurs-ii/. Z naszych wieloletnich doświadczeń w realizacji 

umów o dofinansowanie w podobnej sytuacji (brak podstawowych załączników) wynika 

wątpliwość/pytanie - Czy jest możliwym  zaplanowanie poszczególnych działań – a 

zwłaszcza ich terminów i kosztów bez aktualnych pozwoleń ? (najczęściej określają one 

co, gdzie i kiedy). Umowy, których zakres nie ma oparcia w aktualnych dokumentach 

planistycznych czy pozwoleniach najczęściej ciągną się przez wiele lat i wymagają wielu 

aneksów, a przy okazji środki dla innych potencjalnych beneficjentów dofinansowania, 

którzy mają przygotowane przedsięwzięcia są blokowane – podstawowym celem realizacji 

obecnego naboru wniosków jest realizacja zapisów PO czy PZO. Przewiduje się, iż nabory 

będą co roku i oczekujemy kompletnej dokumentacji pozwalającej ocenić realność 

wdrożenia wniosku – podstawowe pozwolenia winny być. 

 

5. Czy koszty zarządzania nie mogą przekroczyć 5% kosztów kwalifikowalnych projektu? 

Odp.: Nie mogą zgodnie z zapisami programu (mówimy o kosztach kwalifikowanych). 

 

6. Czy WFOŚiGW może partycypować w 10 procentowym wkładzie własnym beneficjenta 

jako współfinansujący? 

Odp.:  Finansowanie w 100 % wniosków (przedsięwzięć) przez fundusze ochrony 

środowiska będzie zaprzeczeniem idei wkładu własnego – po co angażować dwa podmioty 

posiadające środki z tego samego źródła w to samo przedsięwzięcie. Należy tu jednak 

nadmienić, iż WFOŚiGW są instytucjami niezależnymi kierującymi się swoimi zasadami 

i priorytetami działania. 

 

7. Czy lokalny RDOŚ może być Partnerem w projekcie oraz wnieść pewien wkład własny 

(wchodzący w poczet 10 procentowego wkładu własnego beneficjenta) w formie 

finansowej lub/i rzeczowej?  

Odp.: Program priorytetowy nie przewiduje realizacji przedsięwzięć w „partnerstwie” z 

innym podmiotem – wnioskodawca winien zbilansować realizację zakresu objętego 

wnioskiem – w jaki sposób tego dokona nie jest ograniczane przez Narodowy Fundusz.  

Należy jednocześnie poinformować, iż wnioski PJB (RDOŚ) były składane do 

Narodowego Funduszu w trybie naboru ciągłego i uzyskiwały intensywność 

dofinansowania do 100 % kosztów  kwalifikowanych  realizacji zadań – stąd wątpliwość 

dotycząca partycypacji RDOŚ w projektach „innych” wnioskodawców (bardziej 

zasadnym wydaje się pozyskanie środków przez RDOŚ i wyłonienie wykonawców zgodnie 

z prawem zamówień publicznych). 

Jednocześnie rodzi się pytanie o środki RDOŚ planowane na współfinansowanie na dalsze 

lata, np. 2016 czy 2017 rok (skąd takie gwarancje środków – na jakiej podstawie nastąpi 

zbilansowanie środków oraz na jakiej zasadzie/w jaki sposób rozliczana będzie przez 

Państwa rezerwa celowa). 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-cennych-przyrodniczo/konkurs-ii/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-cennych-przyrodniczo/konkurs-ii/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-cennych-przyrodniczo/konkurs-ii/
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8. Jakie pieniądze Narodowy Fundusz przeznaczył już na zwalczanie barszczu 

Sosnowskiego, jakie można jeszcze pozyskać?  

Odp.: Narodowy Fundusz ogłosił pierwszy nabór wniosków dotyczący dofinansowania 

przedsięwzięć mających na celu zwalczanie  barszczu Sosnowskiego (ze środków 

krajowych) na kwotę 4 mln zł. Wcześniej na zamówienie Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska sfinansowano opracowanie pn. „Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu 

Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum 

mantegazzianum) na terenie Polski” wykonane przez Fundację „Palący Problem – 

Heracleum”.  

Ponadto ze środków pomocy bezzwrotnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi dwa projekty 

polegające na inwentaryzacji i badaniu sposobów zwalczania i usuwania barszczu 

Sosnowskiego.  

 Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami 

inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb 

Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie obejmuje powiat 

sanocki. Dofinansowanie 85% w kwocie 1 036 321 zł. 

 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prowadzi projekt 

„Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden”, który 

obejmuje 28 gmin województwa małopolskiego oraz wybrane tereny w tym 

województwie, należące do Uniwersytetu Rolniczego  i Instytutu Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin. Dofinansowanie wynosi 85% w kwocie 3 228 985 zł. 

Jednocześnie należy poinformować, iż: 

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  30 

czerwca br. zatwierdził program priorytetowy „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na 

terenie województwa małopolskiego”. Realizacja programu jest zaplanowana na 4 

lata (2015-2018), a alokacja środków wynosi łącznie 2 mln zł. Program jest 

skierowany do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, 

które mogą się ubiegać o dotację w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych 

zadania. Termin składania wniosków w 2015 r. upływa 31 sierpnia, a budżet 

programu na ten rok wynosi 0,5 mln zł. 

b) WFOŚiGW w Szczecinie realizuje program, który finansuje działania związane z 

usuwaniem barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Na ten cel przewidziano 300 tys. zł do wykorzystania w 2015 r.,  wysokość 

dofinansowania może wynosić maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych 

zadania. Program jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i 

jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) z województwa zachodniopomorskiego. 

Wsparciem finansowym mogą zostać objęte grunty, których właścicielami są jst, 

państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby 

prawne, jsfp, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i 

spółdzielnie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej). Wnioski 

są przyjmowane aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel na 2015 rok. 
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c) Eliminacja obcych gatunków inwazyjnych, m.in. barszczu Sosnowskiego, jest 

priorytetem również dla WFOŚiGW w Gdańsku. Fundusz udzielił 55 tys. zł dotacji  na 

realizację zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Kępice - etap 

I”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 74 tys. zł. Planowane są kolejne działania, aby 

całkowicie zwalczyć barszcz Sosnowskiego w tej gminie. 

d) WFOŚiGW w Poznaniu planuje ogłoszenie naboru wniosków na działania związane 

z likwidacją barszczu Sosnowskiego w III lub IV kwartale 2015 r. Środki na likwidację 

występowania tej rośliny będą mogły zostać wykorzystane w 2016 roku. 

9. Kto może ubiegać się o fundusze przeznaczone na zwalczanie barszczu i na jakiej 

zasadzie?  

Odp.: O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich 

związki.  

Nabór jest naborem konkursowym – wnioski należy składać poprzez generator wniosków 

o dofinansowanie w terminie od 17.08. do 30.09.2015 roku. 

Warunki dofinansowania: 

1) minimalny koszt przedsięwzięcia – 300 tys. zł – maksymalny 2 000 tys. zł. 

2) maksymalna intensywność dofinansowania w formie dotacji – do 90 % kosztów 

kwalifikowanych. 

Ponadto  beneficjenci dofinansowania w formie dotacji mogą uzyskać środki w formie 

pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. 

10. Czy gmina może ubiegać się również o pieniądze na zwalczanie barszczu na prywatnych 

działkach?  

Odp.: Wnioski składane przez jednostki samorządu terytorialnego winny być 

kompleksowymi obejmującymi wszystkie lokalizacje występowania barszczu na obszarze 

działania jst. 

11. Czy prywatne osoby mogą ubiegać się o pieniądze? Jeśli tak to w jaki sposób, jakie 

warunki muszą być spełnione? 

Odp.: Beneficjentami pomocy mogą być tylko „jednostki samorządu terytorialnego i ich 

związki”. 

12. Jakie są szanse otrzymania środków (dotyczy zwalczania barszczu)? 

Odp.: Ogłoszony nabór jest naborem konkursowym i bardzo trudno z góry jest określić 

jaka ilość kompletnych wniosków wpłynie do Narodowego Funduszu i na jaka kwotę 

dofinansowania (powstanie lista rankingowa). Należy jednocześnie zaznaczyć, iż kilka 

wojewódzkich funduszy (np. Szczecin, Kraków, Poznań, Warszawa) ogłosiło nabory 

wniosków na usuwanie barszczu  Sosnowskiego.  

13. Jakie są inne, ważne informacje dla beneficjentów (dotyczy zwalczania barszczu)?  
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Odp.: Podstawowym wymogiem ubiegania się o dofinansowanie – złożenia wniosku jest 

posiadanie przez potencjalnego wnioskodawcę: 

 inwentaryzacji występowania płatów lub osobników barszczu Sosnowskiego na 

terenie gminy – numery działek wraz z powierzchnią objętą działaniami 

zwalczania barszczu (w arach); 

 posiadanie zgód właściciela, użytkowników wieczystych lub zarządców terenu na 

którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia na realizację zadań 

wchodzących w zakres przedsięwzięcia (w przypadku gdy wnioskodawca nie 

posiada praw do gruntu/obiektu), 

 innych opinii i zgód zgodnie z umieszczonym na stronie 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-

priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-cennych-przyrodniczo/konkurs-ii/. 

dokumentem pn. „Wymagane załączniki do wniosku o udzielenie 

dofinansowania”. 

 

Dofinansowanie przewidziane jest dla działań realizowanych zgodnie z „Wytycznymi 

dotyczącymi zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) i barszczu 

Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski” opracowanymi przez 

Fundację „Palący Problem – Heracleum” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska,  Warszawa 2014 rok - http://www.gdos.gov.pl/igo). 

14. Gdzie znajdziemy niezbędne informacje odnośnie ogłoszonego naboru?  

Odp.: Wszystkie informacje dotyczące ogłoszonego naboru wniosków znajdują się na 

stronie internetowej Narodowego Funduszu po adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-

finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-

cennych-przyrodniczo. 

15. Jakie są możliwe do uzyskania warunki dofinansowania? 

Odp.: Zgodnie z zapisami programu priorytetowego przewiduje się następujące warunki 

dofinansowania: 

1) minimalny koszt przedsięwzięcia – 300 tys. zł – maksymalny 2 000 tys. zł. 

2) maksymalna intensywność dofinansowania w formie dotacji – do 90 % kosztów 

kwalifikowanych. 

Ponadto  beneficjenci dofinansowania w formie dotacji mogą uzyskać środki w formie 

pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. 

 

16.  Czy Gmina może przeprowadzić inwentaryzację występowania barszczu Sosnowskiego 

na podstawie pisemnych zgłoszeń mieszkańców.? 

Odp.: Narodowy Fundusz nie precyzuje sposobu inwentaryzacji – ważne aby była ona 

wykonana rzetelnie/wiarygodnie, bo od tego zależy sukces realizacji przedsięwzięcia. Jeśli 

w inwentaryzacji pominiecie Państwo jakieś stanowiska to z bardzo dużym 

prawdopodobieństwem należy stwierdzić, iż podjęte działania nie przyniosą efektu (nie 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-cennych-przyrodniczo/konkurs-ii/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-cennych-przyrodniczo/konkurs-ii/
http://www.gdos.gov.pl/igo
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mają sensu).  

17. Aby Gmina mogła wystąpić o dofinansowanie powinna posiadać zagwarantowane 

środki finansowe w budżecie Gminy na zwalczanie tego chwastu ? 

Odp.: Oczekujemy deklaracji pokrycia udziału własnego (10 %) – zbilansowania kosztów 

realizacji przedsięwzięcia.  Może on pochodzić z różnych źródeł (np. właściciele terenów 

objętych działaniami) bądź możecie się Państwo starać o pożyczkę na wkład własny 

(preferencyjną ze środków Narodowego Funduszu). Mogą to być koszty wykonanej 

wcześniej inwentaryzacji stanowisk barszczu, opracowania programu zwalczania 

ewentualnie koszty zarządzania (nadzoru z Państwa strony) projektem (łącznie do 5 % 

kosztu realizacji). 

 

18.  Proszę o informację dotyczącą możliwości uzyskania dofinansowania na zwalczanie 

barszczu Sosnowskiego? 

Odp.: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego dofinansowywane przez Narodowy Fundusz 

realizowane będzie zgodnie z zapisami programu priorytetowego   „Ochrona przyrody i 

przywracanie różnorodności biologicznej  Część 1) Ochrona obszarów i gatunków 

cennych” (proponuję się z nim zapoznać). 

Zakładamy likwidację barszczu na terenie wnioskodawcy – stąd zakładamy, iż proces ten 

będzie działaniem kompleksowym i wieloletnim. Nabór ogłoszony w terminie od 17.08. do 

30.09.2015 roku dotyczy realizacji działań w latach 2016 do nawet 2023. Liczymy, iż 

umowy na dofinansowywane przedsięwzięcia zostaną zawarte do końca 2015 roku i po 

wyłonieniu ewentualnych wykonawców od 2016 roku będą realizowane zabiegi 

zwalczania barszczu. Zgodnie z  „Wytycznymi dotyczącymi zwalczania barszczu 

Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum 

mantegazzianum) na terenie Polski” opracowanymi przez Fundację „Palący Problem – 

Heracleum” opracowanymui ze środków Narodowego Funduszu na zlecenie Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska,  Warszawa 2014 rok - 

http://www.gdos.gov.pl/igo).  Najskuteczniejsze są działania realizowane wczesną wiosną z 

ewentualnym powtórnym zabiegiem w czerwcu, stąd zakładamy, iż taka umowa o 

dofinansowanie (z NFOŚiGW) da możliwość podjęcia skutecznych działań od 2016 roku 

przez kilka kolejnych lat, tak aby możliwym było osiągnięcie efektu w postaci likwidacji 

barszczu na terenie beneficjenta pomocy. Ponadto warunkiem przyznania 

dofinansowania – aplikowania o środki jest posiadanie przez potencjalnego 

wnioskodawcę: 

 inwentaryzacji występowania płatów lub osobników barszczu Sosnowskiego na 

terenie gminy – numery działek wraz z powierzchnią (w arach); 

 zgód właściciela, użytkowników wieczystych lub zarządców terenu na którym 

planowana jest realizacja przedsięwzięcia na realizację zadań wchodzących w 

zakres przedsięwzięcia (w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada praw do 

gruntu/obiektu), 

 innych opinii i zgód, o ile są wymagane prawem (np. RDOŚ). 

http://www.gdos.gov.pl/igo
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co niestety na dzień dzisiejszy ma miejsce w bardzo ograniczonym zakresie. 

W naszej ocenie (zgodnie z Wytycznymi) tylko kompleksowe działanie ma sens i jest 

skuteczne.  

 

19. Czy w związku z realizowanym programem – realne dofinansowanie od 2016 roku, 

gmina może rozpocząć zwalczanie barszczu w 2015 r z własnych środków i mimo to starać 

się o dofinansowanie?  

 

Odp.: Oczywiście tak, a poniesione koszty mogą być zaliczone jako wkład własny do 

realizacji przedsięwzięcia (intensywność dofinansowania do 90 % ze środków 

Narodowego Funduszu). 

 

20. Czy może komisja konkursowa uzna, że nie ma już zagrożenia ze strony tej rośliny i nie 

przyzna dofinansowania?   

Odp.: Bardzo mało prawdopodobnym jest aby jednoroczne zwalczanie barszczu 

przyniosło efekt likwidacji zagrożenia (optymalnie winno ono być realizowane w okresie 

3 do 5 lat w zależności od przyjętych metod), stad takiego zagrożenia nie ma. 

21. Czy w ramach usuwania barszczu można pozyskać pieniądze na sprzęt – np. samochód 

dla OSP, które będzie zwalczać barszcz? 

Odp.: Zakres kosztów kwalifikowanych nie przewiduje takiej możliwości, a wskazany 

przez Państwa sprzęt jest w tym wypadku raczej mało przydatny. 

22. Witam, mam pytanie odnośnie Konkursu II  w ramach programu priorytetowego 

"Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej część 1) Ochrona obszarów 

i gatunków cennych przyrodniczo" a dokładniej odnośnie usuwania barszczu Sosnowskiego. 

Czy Urząd Gminy, który chce złożyć wniosek, może wnioskować o pieniądze na auto 

transportujące ludzi do miejsca stanowisk barszczu w celu usunięcia? albo auto 

przystosowane do tego celu dla straży pożarnej? 

Odp.: Zakres kosztów kwalifikowanych nie przewiduje takiej możliwości, a wskazany 

przez Państwa sprzęt jest w tym wypadku raczej mało przydatny w procesie likwidacji 

barszczu. 

 

23. Mam pytanie dot. informacji ze strony internetowej NFOŚiGW o uzyskaniu zgody 

właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na realizację zadań wchodzących w 

zakres przedsięwzięcia na obszarze lub obiekcie – czy wystarczy, że instytucja wyrazi zgodę 

w piśmie, czy potrzebne jest przedłożenie z wnioskiem podpisanego porozumienia z 

instytucją? 

 

Odp.: Z dokumentów programowych dotyczących realizacji dofinansowania (warunki 

konkursu)  wynika, iż wymagana jest tylko zgoda (jej potwierdzenie na piśmie), która w 
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przyszłości umożliwi Państwu realizację działań, do których się Państwo zobowiązali. 

Forma uzyskania i potwierdzenia takiej zgody na konkretne działania nie jest przez 

Narodowy Fundusz w jakikolwiek sposób określana (narzucana). 

 

24. Dzień dobry, w nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej chciałam zapytać 

dokładnie o koszty kwalifikowane w konkursie w ramach programu priorytetowego 

„Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i 

gatunków cennych przyrodniczo”. W „Przewodniku po programach priorytetowych 

NFOŚiGW” znalazłam zapis w Zakresie programu, w Rodzajach przedsięwzięć: 

opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie 

monitoringu przyrodniczego – czy w tej sytuacji monitoring przypisany jest wyłącznie 

planom ochrony czy może również wystąpić przy realizacji planów ochronnych? Na jakiej 

podstawie, nie posługując się monitoringiem, można określić efekt ekologiczny 

realizowanych działań ochronnych? 

Odp.: Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na zapis punktu 6.2.4  Koszty kwalifikowane 

programu priorytetowego. Zapis ten określa jakie koszty monitoringu i w jakiej wielkości 

mogą zostać uznane za kwalifikowane. 

 

25. Czy prywatny właściciel może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barszczu na 

własnych gruntach? 

 

Odp.: Warunki realizacji dofinansowania nie przewidują możliwości bezpośredniego 

udzielenia wsparcia dla prywatnych właścicieli gruntów – w warunkach ogłoszonego 

konkursu jako beneficjentów pomocy w przypadku likwidacji barszczu wskazano – 

jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki. Realizacja pojedynczych działań 

w naszej ocenie jest pozbawiona sensu – tylko działania kompleksowe (przynajmniej na 

terenie gminy) mogą doprowadzić do trwałej likwidacji barszczu. Pragnę jednocześnie 

zwrócić uwagę na fakt, iż brak jest jakichkolwiek ograniczeń dotyczących właścicieli 

gruntów, w imieniu których wystąpi JST. 

 

26.  Jakie dokumenty (załączniku) są wymagane do wniosku o zwalczanie barszczu?   

 

Odp.:  Wymagane załączniki do wniosku o dotację: 

Załączniki do wszystkich priorytetów (generalnie): 

a. 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. 

b. statut/ akt założycielski; 
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c. dokumenty potwierdzające dane osoby/osób upoważnionych do reprezentowania 

Wnioskodawcy oraz do zaciągania zobowiązań finansowych (KRS/ Akt powołania na 

stanowisko itp.). 

Złączniki dla poszczególnych priorytetów przedsięwzięć: 

Priorytet 5.  Zwalczanie barszczu Sosnowskiego (Dofinansowanie przewidziane jest dla 

działań realizowanych zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zwalczania barszczu 

Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum 

mantegazzianum) na terenie Polski” opracowanymi przez Fundację „Palący Problem – 

Heracleum” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,  Warszawa 2014 rok - 

http://www.gdos.gov.pl/igo). 

Wymagane załączniki: 

Inwentaryzacja występowania płatów lub osobników barszczu Sosnowskiego na terenie 

gminy – numery działek wraz z powierzchnią objętą działaniami zwalczania barszczu (w 

arach).  

Ponadto w miarę potrzeb w zależności od rodzaju przedsięwzięcia:   

W przypadku wniosków inwestycyjnych (koszty inwestycyjne stanowią powyżej 50% 

kosztów przedsięwzięcia) składanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych dodatkowo należy złożyć:  

 sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku, 

 opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy).  

 

Załączniki do wniosku wynikają z obowiązującego prawa – np. opinia/zgoda nadzorującego 

tereny podlegające ochronie – np. RDOŚ w przypadku terenów podlegających ochronie w 

formie N-2000 czy rezerwaty. Podstawą w przypadku barszczu jest inwentaryzacja oraz zgody 

właścicieli na przeprowadzenie zabiegu a reszta zależy od lokalizacji. 

 

27.  Czy z wnioskiem może wystąpić Powiat Gorzowski razem z Miastem Gorzów Wlkp. 

(miasto na prawach powiatu) w ramach podpisanego porozumienia? 

 

Odp.: Zgodnie z przyjętymi warunkami konkursu wnioskodawcą mogą być: „jednostki 

samorządu terytorialnego i ich związki”, co wyklucza inne formy współpracy (np. 

partnerstwo). 

 

28.  Czy wniosek może dotyczyć dwóch etapów: etap I – pozyskanie środków na 

wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obszarów porośniętych barszczem Sosnowskiego 

i etap II – wykonanie prac związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego? 

 

Odp.: Ogłoszony konkurs – nabór wniosków dotyczy „Zwalczania barszczu 

Sosnowskiego.”, a warunkiem przystąpienia jest posiadanie inwentaryzacji czyli w tym 

wypadku tylko etap II. 

 

29. Zwracam się z prośbą o podanie szczegółowych informacji lub wskazanie ich 

http://www.gdos.gov.pl/igo
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umiejscowienia na Waszej stronie, dotyczących trybu rozliczenia dotacji do konkursu pt. 

ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, oraz dokumentów niezbędnych do 

rozliczenia niniejszego przedsięwzięcia. 

 

Odp.; Na stronie http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-

priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-cennych-przyrodniczo/konkurs-ii/ 

umieszczono wszystkie niezbędne informacje dotyczące naboru wniosków – w tym wzory: 

umowy dotacji i pożyczki, w której zawarto informacje na temat rozliczenia 

poszczególnych transz dotacji i rozliczenia końcowego. 

 

30. W związku z ogłoszeniem konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach 

programu priorytowego "Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej 

Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo w celu udzielenia pomocy 

jednostkom samorządu terytorialnego w skutecznym usunięciu stanowisk barszczy 

kaukaskich (Sosnowskiego i Mantegazziego) oraz zapobieżeniu rozprzestrzenianiu się tych 

gatunków na nowe tereny proszę i odpowiedź na następujące pytania: 

1) Czy dofinansowaniem objęte zostaną tylko działki jednostki samorządu terytorialnego 

(w tym wypadku gminne), czy także prywatne? 

2) Jeśli dofinansowaniem zostaną objęte także nieruchomości prywatne to w jaki sposób 

zbierane maja być dane o istniejących stanowiskach na terenach prywatnych? Czy 

podobnie jak w programie na usuwanie azbestu Gmina otrzyma dofinansowanie "z góry" 

na dany rok, następnie będzie zbierać wnioski na usunięcie barszczy, wybierać będzie 

wykonawcę i podpisze z nim umowę? 

3) Prosimy o informację jakie sposoby usuwania w/w gatunków będą wpierane 

(mechaniczne usuwanie wraz z systemem korzeniowym i utylizacja czy chemiczne przez 

herbicydy jak np. Roundup). 

 

 

Odp.: Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na zapisy dotyczące zakresu priorytetów 

przedsięwzięć ogłoszonego konkursu - strona http://nfosigw.gov.pl/oferta-

finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-

cennych-przyrodniczo/konkurs-ii/ - zwłaszcza warunki konkursu. 

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na to, iż: 

1. Ogłoszony nabór wniosków dotyczy m.in: "Zwalczania barszczu Sosnowskiego" i tylko 

wnioski z tego zakresu będą rozpatrywane. 

2. W ogłoszeniu o naborze (warunki konkursu) w przypadku barszczu Sosnowskiego 

zaznaczono, iż wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich 

związki (powyższe powoduje, iż dotyczy on kompleksowych działań realizowanych 

przynajmniej na terenie gminy (związku gmin) lub starostwa (powiaty) czy województwa 

(marszałek). (W naszej ocenie w innym wypadku – pojedynczy właściciele gruntu, 

zwalczanie nie ma większego sensu). Planowane dofinansowanie przewidziane jest dla 

działań realizowanych zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zwalczania barszczu 

Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-cennych-przyrodniczo/konkurs-ii/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-cennych-przyrodniczo/konkurs-ii/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-cennych-przyrodniczo/konkurs-ii/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-cennych-przyrodniczo/konkurs-ii/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-cennych-przyrodniczo/konkurs-ii/
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mantegazzianum) na terenie Polski” opracowanymi przez Fundację „Palący Problem – 

Heracleum” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,  Warszawa 2014 rok 

- http://www.gdos.gov.pl/igo.  Obszary przewidziane do przeprowadzenia działań 

powinny być wskazane na podstawie inwentaryzacji płatów lub osobników barszczu 

Sosnowskiego w obrębie stanowiska. Sposób inwentaryzacji nie jest przez Narodowy 

Fundusz jednoznacznie precyzowany – wymagamy tylko wiedzy na temat lokalizacji 

płatów lub osobników barszczu na terenie gminy – numery działek wraz z powierzchnią 

(podstawa do określenia metod i kosztów zwalczania oraz do rozliczenia pomocy 

finansowej – weryfikacji skuteczności realizowanych prac). 

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Państwa pytania: 

Ad.1 Inwentaryzacja roślin dotyczy całego obszaru gminy bez względu na formy 

własności gruntu i ten obszar powinien podlegać zwalczaniu.  

Ad.2 Dofinansowanie przewidziane jest na realizację przedsięwzięcia do momentu 

usunięcia barszczu z zajmowanych terenów i odbywa się na zasadzie refundacji 

(podstawowa forma dofinansowania). Koszty kwalifikowane są zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie kosztów kwalifikowanych (powyżej podana strona internetowa NF). Na w.w. 

stronie internetowej zamieszczono wzory umów, które precyzują warunki realizacji 

dofinansowania. Beneficjentem dofinansowania jest jst a środki Narodowego Funduszu   

wydatkowane winny być zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 

Ad 3.  Wspierane będą sposoby usuwania barszczu zgodne z „Wytycznymi dotyczącymi 

zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego 

(Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski”.  

 

 

http://www.gdos.gov.pl/igo

