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Wymagane załączniki do wniosku o dotację: 

 

Załączniki do wszystkich priorytetów (generalnie): 

I. 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. 

II. statut/ akt założycielski; 

III. 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: 

 

1. Czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach chronionych (Dofinansowanie może dotyczyć działań 

realizowanych w ramach obowiązujących planów ochrony, planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 

2000 oraz planów ochrony i zadań ochronnych dla parków narodowych lub rezerwatów przyrody) obejmująca 

swoim zakresem: 

a) czynną ochronę gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody (działania 

powtarzalne), 

b) czynną ochronę gatunków i siedlisk w parkach narodowych (działania powtarzalne), 

c) zwalczanie gatunków inwazyjnych . 

Wymagane załączniki: 

I. pozytywna opinia wydana przez właściwy organ nadzorujący daną formę ochrony przyrody 

(w przypadku gdy wnioskodawca nie jest organem nadzorującym obszar chroniony); 

II. obowiązujący plan ochrony, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 oraz plan ochrony lub 

zadania ochronne dla parku narodowego/rezerwatu  przyrody (wyciąg z w.w. dokumentu obejmujący 

zakres wnioskowany do dofinansowania), 

 

2. Ochrona przeciwpożarowa parków narodowych (Dofinansowanie może dotyczyć działań z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej parków narodowych realizowanych w ramach obowiązujących w danym parku 

dokumentów). 

Wymagane załączniki: 

I. Dokumenty wskazujące niezbędne działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej parku narodowego 

takie jak: sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, plan ochrony przeciwpożarowej 

parku narodowego, plan ochrony parku narodowego, itp. 

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

żubr, głuszec, cietrzew i żółw błotny (działania powtarzalne) (Dofinansowanie może dotyczyć działań 

z zakresu restytucji i reintrodukcji w.w. gatunków realizowanych w ramach obowiązujących dokumentów 

planistycznych (planów ochrony, planów zadań ochronnych czy zadań ochronnych) bądź wskazań 

wynikających z opinii stosownych instytucji. 
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Wymagane załączniki: 

I. Pozytywna opinia wydana przez właściwy organ nadzorujący (dokument potwierdzający akceptację 

zakresu działań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia dotyczących restytucji 

i reintrodukcji gatunków). 

 

4. Ośrodki rehabilitacji zwierząt (Dofinansowanie może dotyczyć działań z zakresu tworzenia, modernizacji 

i funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt), których zakres wynika z posiadanych przez wnioskodawcę 

pozwoleń). 

Wymagane załączniki: 

I. Zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na utworzenie i prowadzenie ośrodka 

(wskazujące zakres planowanej działalności ośrodka). 

 

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: 

I. Inwentaryzacja występowania płatów lub osobników barszczu Sosnowskiego na terenie gminy – 

numery działek wraz z powierzchnią (w arach).  

 

Ponadto w miarę potrzeb w zależności od rodzaju przedsięwzięcia: 

I. pozostałe decyzje, postanowienia i zaświadczenia z zakresu ustawy o ochronie przyrody, w tym m.in. 

decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów; 

II. pozwolenia wodno – prawne; 

III. pozwolenia i zgłoszenia budowlane. 

 

W przypadku wniosków inwestycyjnych (koszty inwestycyjne stanowią powyżej 50% kosztów 

przedsięwzięcia) składanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 

dodatkowo należy złożyć: 

I. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku. Opinia biegłego 

i raport z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy).  

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

