
Warunki 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”. 

 

I. Konkurs dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć: 

1. Czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach chronionych1: 

a) czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody 

(działania powtarzalne), 

b) czynna ochrona gatunków i siedlisk w parkach narodowych (działania powtarzalne), 

c) zwalczanie gatunków inwazyjnych2. 

2. Ochrona przeciwpożarowa parków narodowych. 

3. Ochrona gatunkowa dotycząca restytucji i reintrodukcji skrajnie i silnie zagrożonych gatunków 

zwierząt: żubr, głuszec, cietrzew i żółw błotny (działania powtarzalne). 

4. Ośrodki rehabilitacji zwierząt. 

5. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego3.  

II. Alokacja:  

1. Kwota alokacji na rok 2015 dla dofinansowania w formie dotacji – 11,1 mln zł.  

Z czego na przedsięwzięcia dotyczące zwalczana barszczu Sosnowskiego 4,0 mln zł. 

2. Kwota alokacji na rok 2015 dla dofinansowania w formie pożyczki  - 1,2 mln zł.  

III. Termin naboru wniosków: 17.08.2015 r. - 30.09.2015 r. 

IV. Beneficjenci4: 

1. parki narodowe – rodzaje przedsięwzięć ujęte w I.1.b i c, I.2 oraz I.4. 

2. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki - rodzaje przedsięwzięć ujęte w pkt. I.1.c. oraz 

I.5. 

3. organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, parki krajobrazowe 

i ich zespoły, państwowe uczelnie wyższe posiadające w swojej strukturze Leśne Zakłady 

Doświadczalne – rodzaje przedsięwzięć ujęte w I.1.a i c, I.3 oraz I.4  

 

                                                 
1 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. 
2 Dopuszcza się realizację działań przez jednostki samorządu terytorialnego w otulinach form ochrony przyrody, jeśli 

wynikają z obowiązujących dokumentów planistycznych. 
3 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  Obszary przewidziane do przeprowadzenia działań powinny być 
wskazane na podstawie inwentaryzacji płatów lub osobników barszczu Sosnowskiego w obrębie stanowiska. 

4 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. 

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

