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Województwo Podlaskie

Charakter województwa podlaskiego 
determinują obszary o szczególnych 

walorach przyrodniczych. 
W 2017 roku udział powierzchni

o szczególnych walorach przyrodniczych 
prawnie chronionych  w ogólnej 

powierzchni regionu wyniósł 31,6%. 
Najwięcej terenów objętych ochroną 

prawną znajduje się w północnej
i wschodniej części województwa.  

Są to zarazem miejsca unikatowe na 
skalę europejską, w niewielkim stopniu 

zmienione działalnością człowieka 
(bogate kompleksy puszczańskie: 
Puszcza Augustowska, Puszcza 

Białowieska, Puszcza  Knyszyńska, 
wartościowe pod względem 

ekologicznym Bagna Biebrzańskie 
i Dolina Górnej Narwi).



Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 
do roku 2020 

Cel horyzontalny SRWP 2020:

„Wysokiej jakości środowisko przyrodnicze podstawą 
harmonii aktywności człowieka i przyrody”



Strategia Rozwoju 
Województwa 

Podlaskiego do roku 
2020

Cel Operacyjny 1.5 Efektywne korzystanie z zasobów 
naturalnych 

Główne kierunki interwencji:
 Promowanie postaw i działań sprzyjających

efektywności wykorzystania zasobów naturalnych
 Ograniczanie energo - i materiałochłonności
 Produkcja energii ze źródeł odnawialnych

Cel Operacyjny 3.4 Ochrona środowiska i racjonalne
gospodarowanie jego zasobami
Główne kierunki interwencji:
 Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności

prośrodowiskowej społeczeństwa
 Ochrona powietrza, gleb, wody i innych zasobów
 Efektywny system gospodarowania odpadami
 Gospodarka niskoemisyjna (w tym efektywność

energetyczna)
 Ochrona zasobów przyrodniczych i wartości

krajobrazowych oraz odtwarzanie i renaturalizacja
ekosystemów zdegradowanych.



Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyczynia 

się do realizacji celów środowiskowych określonych w 
dokumentach:

1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Strategia Europa 2020).

2. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.



Wysokiej jakości środowisko przyrodnicze
– zasada horyzontalna w RPOWP 2014-2020

Kwestie ochrony środowiska są traktowane w RPOWP 
2014-2020 jako horyzontalne, a działania realizujące te 
cele są adresowane do różnych rodzajów inwestycji 
wspieranych w ramach poszczególnych celów 
tematycznych.

Przykładem może być zastosowanie kryteriów 
środowiskowych podczas zakupów urządzeń, technologii, 
wykorzystanie technologii oszczędzających w eksploatacji 
energię, wodę, surowce. Działania podejmowane 
w poszczególnych osiach programu bezpośrednio lub 
pośrednio przyczyniają się do przejścia na 
niskoemisyjną/niskowęglową gospodarkę oraz wspierają 
lepsze zarządzanie w zakresie środowiska. 

Z troską o zachowanie wysokiej jakości środowiska 
naturalnego łączy się poszanowanie i ochrona krajobrazu. 
Niekontrolowane przekształcanie przez człowieka 
krajobrazu powoduje zachwianie migracji gatunków, 
„niedrożność ekologiczną”, brak ciągłości ekologicznej 
formacji roślinnych, niedrożność korytarzy ekologicznych 
tak rzecznych jak i leśnych, niskie nasycenie krajobrazu 
elementami przyrodniczymi, mogącymi stanowić „wyspy 
środowiskowe” dla poszczególnych gatunków takie jak 
torfowiska, mokradła.



Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014 -2020 

Oś priorytetowa Działanie

Oś VI Ochrona 
środowiska 
i racjonalne 

gospodarowanie 
jego zasobami

Działanie 6.1 Efektywny system gospodarki odpadami

Działanie 6.2 Ochrona wody i gleby

Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio - i georóżnorodności oraz krajobrazu

Priorytet inwestycyjny 6d: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej,
ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także
poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.

Alokacja: 10 mln EUR, planowane zwiększenie do 12,3 mln EUR



Działanie 6.3
Ochrona zasobów 

bio- i 
georóżnorodności 

oraz krajobrazu

RPOWP 2014-2020

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

1) Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania 
lepszego statusu ochrony (CI 23)

2) Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-
promocyjnych oraz informacyjnych

3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8)

Wskaźniki produktu:

1) Liczba wspartych form ochrony przyrody
2) Liczba opracowanych dokumentów planistycznych 

z zakresu ochrony przyrody
3) Długość szlaków turystycznych
4) Liczba ośrodków prowadzących działalność w 

zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem
5) Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-

edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną



Działanie 6.3 RPOWP 2014 -2020
Typy projektów:

1. Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych  i określenie wartości 
świadczeń i usług ekosystemowych.

2. Działania związane z ochroną dolin rzecznych i mokradeł będących 
obszarami naturalnej retencji wodnej oraz odbudową naturalnej 
powierzchniowej i podziemnej retencji wodnej (wszelkie działania 
techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu 
wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych), 
renaturyzacja rzek i dolin rzecznych.

3. Budowa i odbudowa infrastruktury związanej z ochroną 
i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków 
(trwałe inwestycje na rzecz systemu regionalnego, w szczególności w 
ramach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody i innych form 
ochrony przyrody, tj.: parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu, 
użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska 
dokumentacyjne, pomniki przyrody oraz obszary Natura 2000).



Działanie 6.3 RPOWP 2014 -2020
Typy projektów:

4. Projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony różnorodności 
biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody 
botaniczne, ekoparki, 

5. Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w 
zakresie edukacji ekologicznej.

6. Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak 
tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne – finansowanie 
uzależnione od bezpośredniego i silnego związania niniejszej 
interwencji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i 
przyrodniczej.

7. Kampanie informacyjno-edukacyjne, prowadzone w obszarze działania 
muszą wchodzić w skład szerszej operacji, wspólnej dla 
osi V i VI.



Działanie 6.3 RPOWP 2014 -2020
Nabory:

Przeprowadzono 4 nabory:

• 31.08.2015 r. – 11.09.2015 r. z alokacją 5 mln PLN; wpłynęły 2 projekty;
nie wybrano projektów do dofinansowania;

• 29.09.2016 r. – 31.10.2016 r. z alokacją 10 mln PLN; wpłynęły 3 projekty; 
dofinansowano 2; łączne dofinansowanie ok. 230 tys. PLN;

• 2.10.2017 r. – 30.11.2017 r. z alokacją 40 mln PLN; wpłynęły 3 projekty; 
dofinansowano 2 na kwotę dofinansowania ok. 10 mln PLN;

• 18.12.2018 r. – 28.02.2019 r. z alokacją 30 mln PLN; wpłynęło 20 
projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 45 mln PLN; 
dofinansowano 7; łączne dofinansowanie na ponad 33 mln PLN;



Działanie 6.3 RPOWP 2014 -2020
Przykładowe projekty:

 Gmina Michałowo: „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika 
Siemianówka”. Inwestycja polegająca na modernizacji i doposażeniu Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, 
zakupie solarnego tramwaju wodnego jako mobilnego centrum edukacji ekologicznej, przebudowie 
przystani z uwzględnieniem budowy budynku monitorowania ptaków, wieży widokowej, tarasów 
edukacyjnych, platformy pływającej dla ptaków, 3 ścieżek edukacyjnych z miejscami wypoczynku, 
ciągu edukacyjnego. Inwestycja dotyczy też opracowania planu ekologicznego zarządzania 
środowiskiem w celu ochrony ptaków i siedlisk, badania awifauny zbiornika Siemianówka.

 Gmina Rajgród: „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie 
nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”. Projekt zakłada budowę 
ścieżki dydaktycznej przebiegającej wzdłuż nabrzeża Jeziora Rajgrodzkiego, na terenie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”. Projekt ma przyczynić się do zapoznania turystów 
z walorami przyrodniczymi i podnieść poziom świadomości ekologicznej turystów, mieszkańców, 
wędkarzy, dzieci i dorosłych. W ramach projektu Wnioskodawca przewiduje m.in. budowę 
pomostów, wieży widokowej, pomostów itp.

 Gmina Drohiczyn: „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem”. Inwestycja 
dotyczy modernizacji i wyposażenia ośrodka edukacji ekologicznej, utworzenia infrastruktury 
turystycznej kanalizującej i koncentrującej ruch turystyczny w wybranych miejscach oraz czynnej 
ochrony przyrody na obszarze Natura 2000 - Dolina Dolnego Bugu i Ostoja Nadbużańska 
(odtworzenie i utrzymanie siedlisk muraw napiaskowych, miejsc lęgowych i bytowania ptaków 
takich jak sieweczka, rybitwa, bocian oraz zabiegi agrotechniczne).   



Działanie 6.3 RPOWP 2014 -2020
Przyczyny odrzucania projektów zgłaszanych w ramach 

działania

• projekt nie wpisywał się w żaden z typów projektów w zakresie działania 
6.3 wymienionych w SZOOP; przykładowo zakres rzeczowy 
przedmiotowej operacji wskazywał raczej na działanie nakierowane na 
poprawę jakości infrastruktury lokalnej niż ochronę różnorodności 
przyrodniczej;

• brak wiarygodnego uzasadnienia korzyści z  realizacji, tzn. nie wykazano 
należycie, jak realizowany  projekt wpłynie na promowanie ochrony 
bioróżnorodności; cenność walorów przyrodniczych obszaru realizacji 
projektu i podniesienie walorów przyrodniczych wynika wyłącznie z 
deklaracji Wnioskodawcy;  

• zgodnie z zapisami regulaminu konkursu: „projekt jest traktowany jako 
zlokalizowany na obszarze chronionym, gdy większy rzeczowo jego 
zakres jest realizowany na tym obszarze lub/i w jego otulinie”; po 
analizie kosztów i zakresu konkretnego projektu okazuje się, że 
większość inwestycji i poniesionych kosztów znajduje się poza obszarem 
chronionym.



Działanie 6.3 RPOWP 2014 -2020
Podsumowanie:

• W ramach działania 6.3 ogłoszone były 4 konkursy. Przeznaczona alokacja na działanie została 
wykorzystana w całości (zaplanowano nawet jej zwiększenie o 2,3 mln EUR). Największym 
zainteresowaniem cieszył się ostatni nabór, na który wpłynęło 20 projektów. Poprzednie nabory cieszyły 
się mniejszym zainteresowaniem ilość złożonych projektów to 2-3 w każdym naborze.

• Trzy pierwsze konkursy nie dopuszczały realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Dopiero 
ostatni konkurs dopuszczał  taką formułę co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem wśród 
Wnioskodawców.

• Największym zainteresowaniem cieszyły się projekty mogące otrzymać wsparcie na:

- Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

- Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki 
dydaktyczne – finansowanie uzależnione będzie od bezpośredniego i silnego związania niniejszej 
interwencji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej. 

• Ochrona bioróżnorodności jest ściśle powiązana z turystyką. Poprzez np. ukierunkowanie ruchu 
turystycznego, wyznaczenie miejsc odpoczynku, małej architektury, ścieżek dydaktycznych/rowerowych 
ograniczamy a tym samym ukierunkowujemy ruch turystyczny w miejscach chronionych. Zapobiegamy 
niszczeniu przyrody. Obszary chronione to tereny o bardzo wysokich walorach przyrodniczych, 
niezwykle cennych i wyjątkowych. Warto kontynuować takie działania. 

• Początkowo zgodnie z linią demarkacyjną  ze wsparcia  w ramach  tego działania były wykluczone parki 
narodowe. Po zmianie  RPO te, które nie otrzymały wsparcia w POIiŚ, mogły uczestniczyć jedynie w 
ostatnim naborze.



Wsparcie ochrony przyrody w przyszłej perspektywie 
finansowej

• Unia Europejska w nowej perspektywie 2021 – 2027 duży nacisk kładzie 
na ochronę środowiska i politykę klimatyczną. Z drugiej strony przy 
programowaniu zakresu interwencji  i wsparcia przez fundusze 
europejskie, zwraca się uwagę na efektywność  ekonomiczną.

• Co będzie priorytetem,  czy wypełnienie wskaźników dotyczących 
ochrony środowiska czy efektów finansowych ?



Wsparcie ochrony przyrody w przyszłej perspektywie 
finansowej

priorytety regionu określi Strategia Rozwoju Województwa
Podlaskiego 2030

Zgodnie z projektem SRWP 2030:

Unikalnym zasobem regionu pozostanie zachowane w dobrym stanie
środowisko przyrodnicze.

Konsekwentnie będzie stosowana idea zrównoważonego rozwoju przy
jednoczesnym innowacyjnym podejściu do przyrody i jej zasobów.

Rozwijane będą w szczególności technologie cyrkularnej gospodarki i
produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Na bazie walorów środowiska i najnowocześniejszych technologii
rozwijać się będzie rolnictwo ekologiczne.



Celu Polityki 2 - cel szczegółowy (vii) „Wzmocnienie ochrony przyrody i 
bioróżnorodności, zielonej infrastruktury w szczególności w środowisku 
miejskim oraz redukcja emisji i zanieczyszczeń”

Zgodnie ze wstępnymi Założeniami RPOWP 2021-2027 zakłada się
realizację następujących typów projektów:

• Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów    
chronionych (Natura 2000, parki krajobrazowe i narodowe, rezerwaty 
przyrody).

• Rekultywacja/dekontaminacja/ remediacja obszarów zdegradowanych i 
poprzemysłowych na cele środowiskowe/miejskie.

• Projekty w zakresie tworzenia centrów ochrony różnorodności 
biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki 
rodzime np. banki genowe (do dyskusji), parki miejskie, ogrody 
botaniczne, ekoparki.

Wsparcie ochrony przyrody w przyszłej perspektywie 
finansowej



Dziękuję za uwagę

Zapraszamy na rpo.wrotapodlasia.pl

Departament Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego


