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Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania potencjalnych wnioskodawców 
dotyczące naboru 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” - dotyczącego 
przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych  
i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, 
zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych. 
 

1. Co to znaczy publiczne tereny zieleni ?  

Odp.: Przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 

mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze 

względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne (w tym tereny zieleni 

miejskiej/gminnej oraz zabytkowe parki i ogrody). Są to więc wszelkie tereny zieleni   dostępne 

powszechnie, zazwyczaj nieodpłatnie. 

 

2. Czy odtworzenie nasadzeń przy drogach (gminnych, samorządowych) jest kwalifikowane 

? 

Odp.: Tak. Drogi są miejscami/terenami publicznymi. Odtworzenie drzew zniszczonych  

w wyniku zjawisk klęskowych jest kwalifikowalne (o ile oczywiście są spełnione pozostałe 

warunki – m.in. beneficjent oraz co do kosztów pozyskanego drewna). 

 

3. Odtworzenie zabytkowych parków i ogrodów udostępnionych publicznie, których 

właścicielem są osoby prywatne – kwalifikowalność. 

Odp.: Osoby prywatne mogą być zaliczone do beneficjentów pomocy kierowanej na 

odtwarzanie zabytkowych parków i ogrodów, udostępnionych publicznie, 

zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic, pod warunkiem ich udostępnienia dla 

społeczeństwa (zarówno przed wystąpieniem szkód, jak i po zakończeniu realizacji 

przedsięwzięcia), oraz gdy jest spełniony warunek, iż beneficjentem pomocy mogą być: 

podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków 

i ogrodów.  

 

4. Odtworzenie zabytkowych parków i ogrodów, których właścicielem są organizacje 

kościelne – kwalifikowalność. 

Odp.: Tak, o ile spełnione są warunki dotyczące ich publicznego udostępnienia oraz 

udokumentowania prawa do dysponowania nimi. 
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5. Czy kwalifikowalny jest zakup sprzętu i wyposażenia do usunięcia skutków klęski ? 

Odp.: Nie jest. Ogłoszenie o naborze mówi o „odtworzeniu …”, więc koszty do tego zakresu 

winny się odnosić.  

 

6. Na jakiej podstawie należy określić koszty planowanych działań oraz ich 

udokumentowanie?  

Odp.: Po wykonaniu inwentaryzacji szkód koszty niezbędnych prac i zakupów winny być 

określone na podstawie: ewentualnych kosztorysów, dostępnych cenników, ofert 

wykonawców lub dostawców, doświadczeń własnych (udokumentowanych – np. na podstawie 

zawartych zrealizowanych wcześniej umów), itp., oraz „Tabeli standaryzowanych kosztów 

jednostkowych” załączonej do programu priorytetowego. 

Udokumentowanie – kopie, wyciągi z ww. dokumentacji. 

 

7. Co to jest infrastruktura turystyczna (zakres rzeczowy możliwy do uzyskania wsparcia)? 

Odp.: Zgodnie z ogłoszeniem o naborze, jednym z rodzajów przedsięwzięć może być: 

„Odtwarzanie małej infrastruktury turystycznej, w tym udrożnienie i naprawa szlaków pieszych 

i rowerowych, na obszarach cennych przyrodniczo, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku 

nawałnic”.  Wnioskodawcą mogą być: parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, 

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe. Mała architektura (jej zakres) 

jest związana z przeznaczeniem szlaku i znalazła się w jego projekcie – celem zasadniczo tego 

typu obiektów jest ograniczenie wpływu/antropopresji na tereny przyrodniczo-cenne i 

ewentualnie edukacja ekologiczna. Należy podkreślić, iż kwalifikowalne są tylko koszty 

związane z „Odtwarzaniem małej infrastruktury turystycznej…” a więc tego co wcześniej 

powstało. 

 

8. Na jakie prace/działania/wyroby może być przeznaczone drewno z uszkodzonych drzew 

? Czy  przerób na różne przedmioty (we własnym zakresie) spełnia warunek 

„przeznaczenia nie na sprzedaż” ? 

Odp.: Warunek jest tylko jeden: „Nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna 

przeznaczonego na sprzedaż” (dotyczy to także ewentualnych wyrobów/produktów z niego 

wytworzonych). 

Dopuszczalnym rozwiązaniem jest zawarcie w SIWZ oraz w umowie z wykonawcą warunku, że 

wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia i wywiezienia pozyskanego drewna, jako 

ekwiwalentu wynagrodzenia, pomniejszającego cenę/koszt usługi. 

 

9. Kwalifikowalność zrębkowania materiału biologicznego ?  

Odp.: TAK - O ile produkt – zrębki nie będą przeznaczone na sprzedaż. 

 

10. Kwestia sposobu udokumentowania zaistniałych szkód ? 

Odp.: Dokument – inwentaryzacja prezentująca/potwierdzająca wystąpienie szkód powstałych 

w wyniku nawałnic, zatwierdzony przez osoby reprezentujące Wnioskodawcę. Zdjęcia 

dokumentujące powstałe szkody są cennym uzupełnieniem dokumentacji wystąpienia szkód i 

potwierdzeniem założonego przez wnioskodawcę zakresu rzeczowego projektu. 
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O ile wnioskodawca posiada, jako udokumentowanie szkód mogą być załączone: protokół  

z oględzin, czy np. ogólnie protokół z zaistniałych szkód. 

W przypadku gdy wnioskowane do sfinansowania obiekty/elementy nie zostały ujęte  

w załączonym do wniosku dokumencie potwierdzającym wystąpienie szkód, nie będą one 

kwalifikowane do dofinansowania.  

 

11. Kwalifikowalność kosztów związanych z inwentaryzacją szkód i zgromadzeniem 

dokumentacji do wnioskowania ? 

Odp.: Nie są kwalifikowane koszty wykonania inwentaryzacji szkód czy generalnie 

OPRACOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. Aby można było sporządzić wniosek w GWD 

inwentaryzacja jest podstawą (zakres, koszty). Koszty kwalifikowane są dopiero od momentu 

złożenia wniosku. 

 

12. Okres kwalifikowalności kosztów (od – do) ? 

Odp.: Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku i zgodnie  

z zapisami programu priorytetowego może obejmować okres do 31.12.2023 roku. 

 

13. Jak określać (wskazywać) efekt rzeczowy i ekologiczny poszczególnych  

przedsięwzięć ? 

Odp.: Efekty wybieracie Państwo GWD z rozwijanej listy – ekologiczny to będzie przede 

wszystkim „Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony” 

(ten wskaźnik stosuje się również do przedsięwzięć dotyczących odtwarzania zniszczonych 

terenów zieleni, alej drzew, powierzchni badawczych oraz małej infrastruktury turystycznej) 

ponadto można stosować efekty: „Powierzchnia zabytkowych parków i ogrodów, objęta 

rewaloryzacją” lub „Liczba gatunków zagrożonych, dla których wykonano działania ochronne 

bądź opracowano programy ochrony”. Efekt rzeczowy rzeczowy to przede wszystkim: 

„Powierzchnia, na której przeprowadzono prace związane  

z zachowaniem różnorodności biologicznej”,  „Liczba zabytkowych założeń parkowych  

i pałacowo-ogrodowych, którym przywrócono walory przyrodnicze” oraz „Liczba wykonanych 

elementów infrastruktury turystycznej służącej zmniejszeniu/likwidacji wpływu antropopresji”. 

 

14. Ile wniosków może złożyć jeden wnioskodawca ? 

Odp.: Zgodnie z ogłoszeniem o naborze macie Państwo możliwość aplikować na 5 rodzajów 

przedsięwzięć (5 wniosków), o ile oczywiście wpisujecie się Państwo w listę beneficjentów.  

W Regulaminie naboru § 2 p. 8 zapisano, iż można złożyć jeden wniosek o dofinansowanie tego 

samego przedsięwzięcia – stąd konieczność kompleksowego podejścia do zakresu wniosku – 

objęcie tego samego rodzaju działań (przedsięwzięć) w różnych częściach miasta/gminy 

jednym wnioskiem. 

 

15. Jaki powinien być zakres składanych wniosków – czy ograniczony do jednego rodzaju 

przedsięwzięć z ogłoszenia o naborze ? 

Odp.: TAK. Jeden wniosek – jedno przedsięwzięcie. Nie należy łączyć rodzajów przedsięwzięć  

z ogłoszenia o naborze w jednym wniosku. 
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16. Jak i na jaki okres określić trwałość zrealizowanych działań w ramach przedsięwzięcia? 

Odp.: Generalnie w Narodowym Funduszu trwałością obejmuje się tzw. środki trwałe, 

powstałe/zakupione w wyniku realizacji umowy. Standardowy okres trwałości to 5 lat. Możecie 

Państwo zawsze zaproponować własne „okresy” – element ten będzie podlegał tzw. 

negocjacjom warunków realizacji umowy. 

 

17. Do których wskaźników z programu priorytetowego należy się odnieść ? 

Odp.: Przede wszystkim należy się odnieść do wskaźnika „powierzchnia siedlisk  wspartych  
w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony”. Jeżeli przedsięwzięcie wpisuje się w dwa lub 
więcej wskaźników osiągniecia celu to należy się do nich odnieść. Im więcej wskaźników 
programu priorytetowego jest realizowanych w ramach danego przedsięwzięcia,  tym można 
uzyskać wyższą ocenę – patrz kryteria jakościowe punktowe. Wskaźniki powinny być 
analogiczne do wybranych efektów ekologicznych. 
 

18. Możliwość (kwalifikowalność)  refundacji środków własnych wydatkowanych na 

najpilniejsze prace związane z udrożnieniem przede wszystkim dróg ? 

Odp.: Koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku  

o dofinansowanie nie są kwalifikowane. 

 

19. Kwalifikowalność prac „odtworzeniowych” na obiektach finansowanych wcześniej ze 

środków UE pozostających na okresie trwałości ? 

Odp.: Prace „odtworzeniowe” na obiektach finansowanych wcześniej ze środków krajowych jak 

i zagranicznych (w tym Unii Europejskiej) pozostających na okresie trwałości są kwalifikowalne. 

 

20. Czy minimalny koszt przedsięwzięcia na etapie składania wniosku wynosi 100 tys. zł ? 

Odp.: Zgodnie z zapisem punktu 7.3.2.a programu priorytetowego minimalny koszt 

przedsięwzięcia na etapie składania wniosku w wysokości 100 tys. zł nie dotyczy – 

„odtworzenia zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących 

ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych”. 

 

21. Czy przy okazji realizacji prac związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych 

możliwym jest wykonanie pełnej rewitalizacji miejskich terenów zieleni będących 

zarazem zabytkowym założeniem ? 

Odp.: Zgodnie z zapisem ogłoszenia o naborze wniosków celem dofinansowania jest 

odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących 

ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych – 

wnioski więc winny dotyczyć tylko zakresu wymagającego odtworzenia (stąd konieczność 

udokumentowania powstałych szkód – najlepiej w postaci ich inwentaryzacji). Narodowy 

Fundusz finansuje prace odtworzeniowe w 100 % (celem jest przywrócenie obiektom 

możliwości udostępnienia szerokiemu kręgowi odbiorców). Uzyskanie środków na rewitalizację 

terenów zieleni miejskiej jest możliwe w ramach POIiŚ (2.5  zieleń miejska). 

 


