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Projekty strategiczne realizowane przez GDOŚ

1. POIS.02.04.00-00-0193/16 Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000

- wartość 31 715 299,47 zł, w tym UE 26 958 004,54 zł

2. POIS.02.04.00-00-0108/16 Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych 

zależnych od wód

- wartość 46 947 670,11 zł, w tym UE 39 905 519,59 zł

3. POIS.02.04.00-00-0191/16 Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych 

kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o 

Zasobach Przyrodniczych

- wartość 47 400 289,33 zł, w tym UE 40 290 245,93 zł

4. POIS.02.04.00-00-0100/16 Opracowanie zasad kontroli i zwalczania 

inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i 

edukacją społeczną

- wartość 20 000 000 zł, w tym UE 17 000 000 zł

Łącznie 146 063 258,91 zł, w tym UE 124 153 770,06 zł



1. Projekty strategiczne:
 zasadność kontynuacji przedsięwzięć ogólnopolskich, kompleksowych 

 jednolite, ustandaryzowane podejście przy wdrażaniu

 efekt skali niemożliwy do osiągnięcia projektami regionalnymi

 jedna umowa o dofinansowanie, jeden beneficjent

2. Zakres rzeczowy:
 szerokie ujęcie,

 wsparcie projektów komplementarnych, stanowiących kontynuację działań z 

obecnej perspektywy – utrzymanie efektów

 realizacja projektów oddziaływujących na siebie (monitoring/inwentaryzacje/ 

aktualizacja pzo)

3. Wskaźniki:
 definiowanie uwzględniające specyfikę projektów przyrodniczych – efekt nie 

zawsze widoczny bezpośrednio po wykonaniu działań, niejednokrotnie 

konieczne powtarzanie działań dla uzyskania efektu

 wartości – racjonalne założenia
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4. Pomoc publiczna:
 znaczne utrudnienie realizacji działań na terenach prywatnych czy PGL LP 

(ochrona czynna)

 wyłączenie trenów prywatnych a efektywność działań (zwalczanie inwazyjnych 

gatunków obcych)?

 notyfikacja negatywna?

5. Finansowanie projektu:
 specyfika projektów przyrodniczych a planowanie budżetu w ramach pjb

 brak otrzymywania wnioskowanych środków

 brak proporcji BE/BP

 zapewnienie bieżącej dostępności środków?

6. Zamówienia publiczne – projekty realizowane z podmiotami 

upoważnionymi do ponoszenia wk:

 agregacja zamówień publicznych a specyfika projektów przyrodniczych 

(duża ilość zamówień o jednostkowych niskich wartościach)

 agregacja na poziomie zamawiającego
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Do dyskusji na dalszych etapach prac…

7. Umowa o dofinansowanie:
 większa elastyczność zmian

 skrócenie procedur zatwierdzania zmian

8. Sprawozdawczość, rozliczanie wydatków:
 określenie jednolitych zasad i wymagań (podręcznik beneficjenta, wzory 

dokumentów)

 wyeliminowanie dublowania przekazywanych informacji

 usprawnienie funkcjonowania systemu SL 
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Dziękuję za uwagę
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