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Pyt. 1:  

Czy projekt może dotyczyć modernizacji ujęcia wody w celu zwiększenia wydajności jej poboru dla właściwego 
nawadniania ogrodu(pogłębienie studni, pompa, profesjonalny system nawadniający), prac pielęgnacyjnych, 
modernizacji istniejących kwater działu ekologicznego z gatunkami cennymi, chronionymi? 
 

Odp. 1: 

Jeśli obecne parametry ujęcia wody nie są wystarczające dla nawadniania kolekcji roślin, projekt może dotyczyć 
modernizacji ujęcia wody w celu zwiększenia wydajności jej poboru dla właściwego nawadniania ogrodu; 
 

 

 

 

Pyt. 2:  

Czy projekt może dotyczyć modernizacji kwater pod kątem opisu gatunków (tablice informacyjne, ploter)? 
 

Odp 2: 

Jeśli  stan tabliczek opisujących gatunki jest zły, projekt może dotyczyć modernizacji kwater pod kątem opisu 
gatunków; 
 

 

 

 

 

Pyt. 3: 

Czy projekt może dotyczyć edukacji,  modernizacji ścieżki dydaktycznej , projektów dydaktycznych? Czy działania 
związane z edukacją, ujęte w ramach szerszego projektu ochrony gatunku będą kwalifikowalne dla typu 
beneficjenta- specjalistyczny ogród ? 
 

Odp 3: 

Projekt może dotyczyć edukacji w ramach Komponentu edukacji ekologicznej przedsięwzięcia (KEEP), co pozwala 
uzyskać dodatkowe 5 pkt w ocenie wniosku, jednakże koszty działań edukacyjnych będą niekwalifikowane (nie 
mogą zatem być wykazane jako udział własny w ramach 10%); 
 

 

 

 

 

Pyt. 4: 

Czy projekt może dotyczyć zakupu gruntu na urządzenie kwater z cennymi gatunkami roślin (np. gatunki leśne)? 
 

Odp. 4: 

Zgodnie z ust. 6 pkt 2 lit b) programu priorytetowego 4.1.1  koszt nabycia nieruchomości/praw do nieruchomości 
kwalifikowany jest wyłącznie w parkach narodowych, w związku z powyższym, zakup gruntu na urządzenie kwater 
będzie kosztem niekwalifikowanym; 
 

 

 



Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi do nabóru konkursowego wniosków o dofinansowanie 
w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. „ 

 

Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

 

 

 

 

 

Pyt. 5: 

Jak długo może trwać projekt? 
 

Odp. 5: 

Zgodnie z ust. 6 pkt 1 programu priorytetowego 4.1.1  koszty kwalifikowane mogą być ponoszone do 31.12.2023 r. 
Jest to zarazem data do której realizacja projektu powinna zostać zakończona; 
 

 

 

 

 

Pyt. 6: 

Jaki jest udział środków własnych? Jakie są progi- dolny i górny projektu? Jakiej wysokości musi być zabezpieczenie 
finansowe? 
 

Odp. 6: 

Zgodnie z ust. 7.2 pkt 1 lit. e) programu priorytetowego 4.1.1, dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 90% 
kosztów kwalifikowanych, a zatem udział środków własnych wynosi  10% kosztów kwalifikowanych. 
Zgodnie z ust. 7.3 pkt 2 programu priorytetowego 4.1.1 minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia na etapie 
składania wniosku wynosi 100 tys. zł, natomiast maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia na etapie 
składania wniosku wynosi 5 000 tys. zł; 
 

 

 

 

 

Pyt. 7: 

Czy akt własności jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym właściciela Ogrodu? 
 

Odp. 7: 

Dokumentem potwierdzającym właściciela Ogrodu może być akt notarialny (kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem), ewentualnie wyciąg z księgi wieczystej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyt. 8: 
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Kto może być kierownikiem projektu i kim mogą być inne osoby zatrudnione w ramach projektu? Ogród jest 
własnością prywatną. 
 

Odp. 8: 

Zgodnie z ust. 6 pkt 2 lit a) programu priorytetowego 4.1.1 kwalifikowane są koszty bezpośrednie, związane z 
zarządzaniem przedsięwzięciem - do 10% kosztów kwalifikowanych projektu. W ramach tych kosztów Beneficjent 
może przewiedzieć zatrudnienie kierownika projektu, oraz innych osób niezbędnych do zarządzania projektem (np. 
prowadzenie księgowości);  
Zgodnie z ust. 3.2 Wytycznych w zakresie kosztów kwalifikowanych „Warunkiem koniecznym do uznania kosztów 
za kwalifikowane, poniesionych w związku z zarządzaniem przedsięwzięciem, jest ich szczegółowe opisanie oraz 
uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie. Koszty te muszą zostać również wskazane w umowie o 
dofinansowanie. W przypadku wykonywania zadania na rzecz przedsięwzięcia przez pracownika Beneficjenta 
wymagane jest, aby opis stanowiska pracy (zakres obowiązków tej osoby) wskazywał, jaka część etatu (udział 
procentowy) przypisana została do zarządzania przedsięwzięciem.”  
Natomiast w przypadku wykonywania prac w ramach realizacji projektu siłami własnymi  Beneficjenta, należy 
wziąć pod uwagę ust. 4.2 Wytycznych w zakresie kosztów kwalifikowanych:  
„Za koszty niekwalifikowane uznaje się w szczególności (…)koszty wynagrodzenia z umów na realizację zadań w 
ramach przedsięwzięcia z osobami, których wynagrodzenie jest finansowane w ramach kosztów zarządzania i/lub 
osobami, których zakresy obowiązków/opisy stanowisk wynikające ze stosunku pracy obejmują zadania związane z 
wdrażaniem i realizacją przedsięwzięcia”. 
 

 

 

Pyt. 9: 

Czy planowane jest ogłoszenie konkursu, w którym beneficjentem będą mogły być wszystkie „podmioty będące 
właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą: zabytkowych parków i ogrodów, ośrodków rehabilitacji 
zwierząt i azyli dla zwierząt oraz ogrodów specjalistycznych”. Chodzi tu przede wszystkim o podmioty prywatne, 
zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. 
 

Odp. 9: 

Zgodnie z ust. 7.5 Programu priorytetowego „Zarząd, kierując się zasadą niewypierania środków UE, wybiera 
rodzaje przedsięwzięć oraz beneficjentów objęte poszczególnymi naborami”. 
Ponadto, zgodnie z ust. 8 Programu priorytetowego,  kryterium dostępu nr 4 „Wnioskodawca mieści się w katalogu 
Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym” zawiera przypis, że: „szczegółowe wymagania dotyczące 
spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze/konkursie”. 
W związku z powyższym, Zarząd NFOŚiGW zadecydował o ograniczeniu beneficjentów konkursu do podmiotów 
wskazanych w ogłoszeniu o naborze. 
Jednocześnie wyjaśniam, iż z uwagi na ograniczony budżet Programu, w aktualnym planie naborów na 2018 r. nie 
przewiduje się  kolejnego konkursu skierowanego do podmiotów prywatnych. 
 

 

Pyt. 10: 

Czy miejski ogród botaniczny, który jest władającym terenem, na którym zlokalizowany jest ogród botaniczny i 
jednocześnie jest miejską jednostką budżetową może być beneficjentem w naborze? 
 

Odp. 10: 

Podmioty będące właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem wieczystym ogrodów specjalistycznych. 
 

Pyt. 11: 
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Czy istnieje możliwość spotkania się i skonsultowania kilku wątpliwości dotyczących aplikowania? Lub może 
zaplanowane jest szkolenie dotyczące tego naboru? 
 

Odp. 11: 

w ramach obecnego konkursu, nie będą organizowane indywidualne spotkania konsultacyjne, bądź szkolenia dla 
wnioskodawców. W związku z powyższym prosimy o przesłanie Państwa wątpliwości na skrzynkę : Przyroda 
Przyroda@nfosigw.gov.pl; Odpowiedzi udzielimy mailowo. 
 

 

 

Pyt. 12: 

Czy jeden podmiot wnioskujący może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie ? 
 

Odp. 12: 

Zgodnie z § 2 ust. 11 Regulaminu konkursu „W ramach danego konkursu, wnioskodawca może złożyć tylko jeden 
wniosek o dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia i w ramach tej samej formy dofinansowania. W 
przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na to samo przedsięwzięcie, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy 
wniosek (decyduje kolejność wpływu).” 
Dopuszczalne jest zatem złożenie przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku, jeśli dotyczą one różnych 
przedsięwzięć (np. jeden ogrodu zoologicznego, a drugi ogrodu botanicznego). 
 

 

 

Pyt. 13: 

Czy przedsięwzięcie polegające na „Budowie/modernizacji ścieżki edukacyjnej w ogrodzie specjalistycznym” 
będzie spełniać kryterium dostępu nr 8 ?  
 

Odp. 13: 

Kryterium dostępu nr 8 „Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym*)” zawiera przypis: 
„szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze/konkursie” 
W ogłoszeniu o konkursie wskazano następujące rodzaje przedsięwzięć odnoszące się do ogrodów 
specjalistycznych: 
„Modernizacja ogrodów specjalistycznych mająca na celu rozwój funkcji związanych z: 
- Wdrażaniem Konwencji waszyngtońskiej (CITES) i przeciwdziałaniem uwalnianiu do środowiska gatunków obcych 
poprzez: 
- budowę/modernizację azyli dla zwierząt w ogrodach zoologicznych; 
- budowę/modernizację szklarni specjalistycznych w ogrodach botanicznych; 
- ochroną i zachowaniem różnorodności biologicznej poprzez: 
- zakładanie/modernizację kolekcji roślin wraz z urządzeniami i sprzętem niezbędnymi do ich utrzymania w 
ogrodach botanicznych i dendrologicznych; 
- tworzenie/wyposażenie banków genów/ przechowalni nasion rodzimych gatunków roślin w ogrodach 
botanicznych i dendrologicznych; 
- budowę /modernizację wybiegów/ wolier/ pawilonów dla rodzimych gatunków zwierząt w ogrodach 
zoologicznych i w ośrodkach/zagrodach pokazowych zwierząt w parkach narodowych, wraz z ukształtowaniem 
towarzyszącej zieleni;” 
W związku z powyższym przedsięwzięcie polegające na „Budowie/modernizacji ścieżki edukacyjnej w ogrodzie 
specjalistycznym” nie będzie spełniać kryterium dostępu nr 8 
 

Pyt. 14: 
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Czy jako fundacja zarządzająca zespołem pałacowo-parkowym wpisanym do rejestru zabytków  możemy 
aplikować o środki w ramach ogłoszonego naboru w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i 
przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej " ? 
 

Odp. 14: 

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze dla przedsięwzięć dotyczących ochrony i rewaloryzacji zabytkowych parków i 
ogrodów oraz alej drzew wpisanych do rejestru zabytków, w tym odtwarzania historycznego układu systemów 
wodnych, w celu prawidłowego kształtowania stosunków wodnych jako beneficjentów wskazano: 
„Podmioty sektora finansów publicznych, będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 
zabytkowych parków i ogrodów oraz alej drzew, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego;” 
Ponieważ Państwa Fundacja nie jest podmiotem sektora finansów publicznych nie może aplikować o środki w 
ramach ogłoszonego naboru. 
 

 

 

 

Pyt. 15: 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona i 
przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych 
przyrodniczo”, proszę o informację czy na przedsięwzięcie nr 2 ( Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i 
ogrodów oraz alej drzew wpisanych do rejestru zabytków, w tym odtwarzanie historycznego układu systemów 
wodnych, w celu prawidłowego kształtowania stosunków wodnych) beneficjentem może być  jednostka 
samorządu terytorialnego (miasto na prawach powiatu)? 
 

Odp. 15: 

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze dla przedsięwzięć dotyczących ochrony i rewaloryzacji zabytkowych parków i 
ogrodów oraz alej drzew wpisanych do rejestru zabytków, w tym odtwarzania historycznego układu systemów 
wodnych, w celu prawidłowego kształtowania stosunków wodnych jako beneficjentów wskazano: 
„Podmioty sektora finansów publicznych, będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 
zabytkowych parków i ogrodów oraz alej drzew, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego;” 
Z powyższego wynika, że miasto, będące jednostką samorządu terytorialnego, nie może być beneficjentem w 
ogłoszonym naborze konkursowym. 
 

 

 

 

Pyt. 16: 

Czy w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”, nasz zakład mógłby otrzymać dofinansowanie na 
budowę zadaszenia nad istniejącymi basenami z jesiotrem ostronosym. Okręg PZW prowadzi restytucję jesiotra 
ostronosego i nie mamy pewności, czy w ramach w/w naboru możemy zostać uznani za beneficjentów. 
 

Odp. 16: 

Przywołany nabór konkursowy dotyczy ogrodów specjalistycznych, przez co rozumie się ogrody botaniczne, 
dendrologiczne i zoologiczne jak również ośrodki pokazowe zwierząt w parkach narodowych. 
Państwa ośrodek nie kwalifikuje się do w/w kategorii w związku z czym  budowa zadaszenia nad istniejącymi 
basenami z jesiotrem ostronosym nie mieści się w zakresie naboru. 
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Pyt. 17: 

Czy kierownikiem projektu może być właściciel Ogrodu czy osoba z zewnątrz oraz- czy jeśli chodzi o zakup sprzętu 
potrzebnego do inwentaryzacji, dokumentacji kwater można zakupić komputer, na którym będą gromadzone 
wszystkie dane oraz aparat fotograficzny? 
 

Odp. 17: 

W przypadku zatrudnienia kierownika projektu bardziej transparentnym rozwiązaniem będzie zatrudnienie osoby 
z zewnątrz. Rozwiązanie takie pozwala uniknąć sytuacji nietransparentnej, gdy ta sama osoba będzie określać 
wysokość wynagrodzenia za pracę kierownika projektu,  wykonywać tę pracę i następnie akceptować – rozliczać 
jej wykonanie, co miałoby miejsce, gdyby kierownikiem projektu był właściciel ogrodu. 
W przypadku zakupu sprzętu o jego kwalifikowalności decydować będzie z jednej strony uzasadnienie zawarte we 
wniosku o dofinansowanie. 
Zgodnie z ust. 2.2 lit b) Wytycznych w zakresie kosztów kwalifikowanych, za koszty kwalifikowane mogą być 
uznane m.in. koszty, które „są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia oraz zapewniają wdrożenie i 
funkcjonowanie przedsięwzięcia oraz uzyskanie określonego efektu ekologicznego”. 
Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na Tabelę standaryzowanych kosztów jednostkowych, która określa stawki 
na zakup komputerów i aparatów fotograficznych, wraz z odchyleniem, stanowiące górną granicę kosztów 
kwalifikujących się do refundacji (plik do pobrania na stronie naboru). 
 

 

 

Pyt. 18: 

O jaki procent dofinansowania może ubiegać się gmina w związku z planowaną rozbudową ogrodu zoologicznego 
(budowa wybiegów, pawilonów wraz z ukształtowaniem towarzyszącej zieleni) ? 
czy w ramach kwoty alokacji wyznaczono maksymalny poziom dofinansowania o jaki może ubiegać się 
wnioskodawca ? 
 

Odp. 18: 

Zgodnie z ust. 7.2 pkt 1 lit. e) programu priorytetowego 4.1.1, dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 90% 
kosztów kwalifikowanych, a zatem udział środków własnych wynosi  10% kosztów kwalifikowanych. 
Zgodnie z ust. 7.3 pkt 2 programu priorytetowego 4.1.1 minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia na etapie 
składania wniosku wynosi 100 tys. zł, natomiast maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia na etapie 
składania wniosku wynosi 5 000 tys. zł. 
 

 


