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 Programowanie środków na 

ochronę różnorodności biologicznej 

- doświadczenia EkoFunduszu 



Idea programowania 

Problemy i potrzeby powinny być rozpatrywane w 

kontekście oczekiwanych rezultatów i wpływów. 

Cele i wyniki powinny być traktowana jako pierwotne i 

uzasadniające dla ponoszonych nakładów.   



Czym jest programowanie? 

• procesem uzgadniania celów i zadań ochronnych, 

• debatą na temat znaczenia i treści uzgadnianych 
celów i podejmowanych zadań, 

• oceną środowiskowych korzyści do osiągnięcia dzięki 
realizacji programu, 

• miejscem do wypracowania zasad uczestniczenia w 
programie i kryteriów oceny proponowanych 
projektów, 

• instrumentem dla tworzenia i weryfikacji mechanizmu 
realizacyjnego, kontrolnego i weryfikującego efekty 
programu. 



Jakość programowania zależy od: 

 dostępności i jakość dokumentów planistycznych i 

strategicznych (problemy i potrzeby), 

 systemu obowiązujących regulacji prawnych i 

organizacyjnych, 

 skłonności do współpracy i kompromisu ze strony 

partnerów (wyznaczanie celów i zadań), 

 dostępności projektów wspierających wyznaczone 

cele, 

 skuteczności stosowanych instrumentów 

wymuszania i kontroli. 



Wymagania dotyczące 

elementów programu 

  
Cele i zadania konkretne, mierzalne, z 

ustalonym okresem realizacji 

Priorytety nieliczne, jasno zdefiniowane 

Nakłady oszacowane, realistyczne 

Wyniki adekwatne, mierzalne 

Źródła finansowania ustalone i potwierdzone 

Uprawnione projekty jednoznacznie określone 

Uprawnione podmioty jednoznacznie określone 

Warunki finansowe ustalone 

Zasady realizacji ustalone 

Sposób administrowania określony 



Szwajcarsko-Polskie Porozumienie 

o Współpracy 

Obszar tematyczny 2: Środowisko i Infrastruktura  

  
Problemy i potrzeby Alokacja 

1. Poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu 

podniesienia standardu życia i promowania rozwoju 

gospodarczego. 

A. Zarządzanie odpadami stałymi: zbiórka, segregacja, 

oczyszczanie odpadów oraz odpadów niebezpiecznych, w tym 

odpadów szpitalnych 

150 mln zł 

2. Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja 

emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i 

niebezpiecznych substancji.  

A.    Wprowadzanie systemów energii odnawialnej 

B.    Poprawa efektywności energetycznej 

150 mln zł 

3. Ochrona natury i funkcjonowanie ekosystemów w sposób 

zrównoważony na obszarach koncentracji geograficznej. 

18,75 mln zł 



Propozycja programowa dla celu 1A: 
Zarządzanie odpadami stałymi: zbiórka, segregacja, 

oczyszczanie odpadów oraz odpadów niebezpiecznych, 

w tym odpadów szpitalnych. 

 

  Programy Alokacja 

1A.1 Regionalne systemy gospodarki komunalnej powyżej 

100 tysięcy mieszkańców 

50 mln zł 

1A.2 Budowa innowacyjnego systemu selektywnej zbiórki 

odpadów opakowaniowych – RE-Centra 

15 mln zł 

1A.3 Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki stłuczki 

szklanej oraz poprawa jakości jej przetwarzania wraz z 

edukacją 

40 mln zł 

1A.4 Redukcja zagrożenia azbestem – program „1000 

dachów bez azbestu” dla każdego z czterech priorytetowych 

województw 

45 mln zł 



Elementy programu 1A.1: 
Regionalne systemy gospodarki komunalnej powyżej 

100 tysięcy mieszkańców. 

Cele i zadania: zorganizowany system zbiórki i zagospodaro-
wania odpadów od wszystkich mieszkańców (do 2015r.); 

Priorytety: selektywna zbiórka odpadów, wykorzystanie 
odpadów organicznych; 

Nakłady: 50 mln zł; 

Wyniki: warunki techniczne do odzysku surowców na 
poziomie 15%, odpadów organicznych na poziomie 25% i 
redukcji o 40% masy odpadów trafiających na składowisko; 

Uprawnione podmioty: jednostki organizacyjne samorządów 
obsługujących ponad 100 tys. mieszkańców; 

Uprawnione projekty: muszą przewidywać recykling 
materiałowy i zagospodarowanie odpadów organicznych, 
ograniczanie składowania odpadów i kampanię edukacyjną.  



Elementy programu 1A.2: 
Budowa innowacyjnego systemu selektywnej zbiórki 

odpadów opakowaniowych – RE-Centra 

 
Cele i zadania: gromadzenie i segregacja odpadów 

opakowaniowych w dużych sieciach handlowych (Re-
Centra przy hipermarketach) - do 2015r.; 

Priorytety: tektura opakowaniowa, opakowania 
szklane, polietylen, polipropylen, politereftalan etylu; 

Nakłady: 15 mln zł; 

Wyniki: budowa 25 obiektów, roczny odzysk powyżej 
ustalonego minimum dla danej grupy odpadów; 

Uprawnione podmioty: centra handlowe lub podmioty 
współpracujące z centrami handlowymi w zakresie 
odbioru i utylizacji odpadów; 

Uprawnione projekty: konkurs (elementy oceny- łatwy 
dostęp i automatyzacja, atrakcyjne programy 
edukacyjne, realistyczny plan utrzymania i 
rozbudowy Re-Centrum). 



Podsumowanie (1) 

1. Programowanie ma zasadnicze znacznie dla obudowania 
strategii i polityk (problemów i potrzeb) przez efektywne 
mechanizmy ich realizacji. 

 

2. Programowanie jest rodzajem projektowania 
koncepcyjnego, które musi poprzedzić rozpatrywanie i 
akceptowanie rozwiązań szczegółowych. Tak więc 
programowanie: 

      - uszczegóławia cele  zapisane w strategiach i politykach, 

      - szacuje nakłady, 

      - określa oczekiwane wyniki (często również rezultaty i    
wpływy), 

      - decyduje o kryteriach wyboru projektów. 

    



Doświadczenie Fundacji EkoFundusz 

z zakresie programowania ochrony 

przyrody – zakres tematyczny 

Programy Liczba 

projektów 

Ekosystemy leśne 111 

Ekosystemy nieleśne 163 

Ekosystemy wodne 118 

Ochrona zasobów genetycznych 13 

Infrastruktura edukacyjna 41 

Pozostałe projekty 24 



Doświadczenie Fundacji EkoFundusz 

z zakresie programowania ochrony 

przyrody – stosowane narzędzia 

1.Konkursy 
 16 edycji konkursu na ochronę obszarów wodno-błotnych, 

 14 edycji konkursu na ochronę zagrożonych gatunków, 

 12 edycji konkursu na ochronę przyrody w Parkach 
Narodowych i Parkach Krajobrazowych, 

 4 edycje na ochronę obszarów sieci Natura 2000, 

 2 edycje na utrwalenie efektów w projektach przyrodniczych. 

 

2. Bloki tematyczne 
 Regionalne np. program ochrony doliny górnej Narwi. 

 Tematyczne np. program ochrony bociana białego. 

 

Ocena wniosków dokonywana przez Komisję Konkursową. 



Doświadczenie Fundacji EkoFundusz 

z zakresie programowania ochrony 

przyrody – obszary wodno-błotne 

Cele i zadania: ochrona i przywracanie walorów 

przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz 

zwiększenie retencji wody w lasach; 

Priorytety: parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty 

Nakłady: do 3 mln zł w skali roku; 

Wyniki: małe zbiorniki wodne i retencja w gruncie, 

piętrzenia na ciekach, dostosowanie drzewostanu do 

warunków siedliskowych, nowe użytki ekologiczne; 

Uprawnione podmioty: bez ograniczeń; 

Uprawnione projekty: laureaci konkursu 

 

 



Konkurs na ochronę obszarów 

wodno-błotnych 

 ogłaszany dwa razy do roku; 

 warunki konkursu publikowane i rozsyłane; 

 wnioski składane na dostarczonych formularzach; 

 ustalona data końcowa przyjmowania wniosków; 

 ocena merytoryczna dokonywana przez 
zaproszonych ekspertów; 

 ranking projektów po dyskusji w gronie ekspertów i 
po zweryfikowaniu wstępnej punktacji; 

 możliwość przyjęcia i finansowania projektu pod 
warunkiem wprowadzenia zmian i uzupełnień 
wskazanych przez ekspertów; 

 dotacja w wysokości do 80% kosztów projektu. 

 



Torfowiska – 72 projekty 
dotacja 16 105 000 zł 

Wyniki: 

 

23 700 ha podniesiono poziom wody 

 

2 200 ha usunięto krzewy i drzewa 

 

2 400 ha wykoszono torfowisk niskich 

 

8 300 ha objęto ochroną rezerwatową 
lub przygotowano dokumentację 

 



Doświadczenie Fundacji EkoFundusz 

z zakresie programowania ochrony 

przyrody – zagrożone gatunki 

Cele i zadania: ochrona gatunków zamieszczonych w 
czerwonych księgach i listach gatunków 
zagrożonych; 

Priorytety: głuszec, cietrzew, sowy, wodniczka, płazy, 
strzebla błotna, pszczołowate i motyle, stare rasy i 
odmiany zwierząt i roślin użytkowych; 

Nakłady: do 3 mln zł w skali roku; 

Wyniki: reintrodukcja, restytucja, nowe nasadzenia, 
rezerwaty lub strefy ochronne; 

Uprawnione podmioty: bez ograniczeń; 

Uprawnione projekty: laureaci konkursu. 



Efekty programu 

Wyniki: czynna ochrona, reintrodukcja, restytucja, 

nowe nasadzenia, rezerwaty lub strefy ochronne; 

 

Rezultaty: zahamowanie regresu lub wzrost populacji 

na danym stanowisku, czynna ochrona; 

 

Wpływy: renaturalizacja ekosystemów, przywrócenie 

naturalnych relacji pomiędzy gatunkami, lepsze 

zrozumienie i akceptacja działań ochronnych ze 

strony rolników i leśników.  



Ptaki drapieżne - 17 projektów 
dotacja 2 600 000 zł 

Wyniki/rezultaty: 

 

2,3 tys. stref ochronnych 

(lęgowisk) 

264 sztuczne gniazda (56%  

gniazd zostało zasiedlone) 

ilość monitorowanych gniazd 

wynosi obecnie 900  

o 11% zmniejszyło się 

naruszanie stref 

ochronnych 
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Płazy - 14 projektów 
dotacja 5 690 000 zł 

Wyniki:   6 przejść pod drogami (33 tunele); miejsca dla rozrodu 



Elementy infrastruktury w parkach 

narodowych - 28 projektów 
dotacja 14 310 000 zł 

Świętokrzyski PN – platforma widokowa na Łyścu 



Stare rasy zwierząt i odmian roślin 

- 8 projektów; dotacja 2 870 000 zł 

    Wyniki: Projekt „kurpiowski”, wsparcie hodowli 12 
starych ras zwierząt oraz uprawy wielu starych odmian 
roślin uprawnych i drzew owocowych 



Podsumowanie (2) 

1. Programowanie jest procesem wyboru, a więc 
procesem społecznym. 

 

2. Przegotowanie i selekcja programów wymaga 
transparentności. 

 

3. Palące problemy ekologiczne powinny być 
podejmowane w pierwszej kolejności. 

 

4. Koncentrowanie wysiłku wspierane jest przez 
koncentrację nakładów. 

 

5. Innowacje techniczne powinny być szczególnie 
cenione i wspierane. 



Cele programu powinny być: 

Konkretne: zredukowane do niezbędnych zadań ze 
względu na oczekiwany efekt; 

Mierzalne: wynik, rezultat i wpływ powinny być 
wyrażone przez ilościowe wskaźniki; 

Realistyczne: tj. technicznie możliwe przy użyciu 
dostępnych narzędzi, urządzeń i środków 
finansowych; 

Wpisane w ramy czasowe: osiągane w deklarowanym 
horyzoncie czasowym; 

Trwałe: zachowujące swoją aktualność i ważność w 
dłuższym okresie czasu  

 

 



Sposób ustalania listy celów 

programu 

 ocena pilności celów (co jeśli nie zostają podjęte?); 

 lista krytycznych celów do podjęcia; 

 ranking ważności poszczególnych celów i i ustalenie 

listy celów priorytetowych; 

 lista zadań w obrębie każdego celu; 

 ranking zadań i ustalenie ich listy priorytetowej dla 

każdego celu priorytetowego; 

 ocena kosztów realizacji priorytetowych celów i 

priorytetowych zadań oraz ich weryfikacja pod kątem 

wykonalności finansowej. 



Podejście praktyczne do 

ustalania listy celów programu 

 zbieranie opinii ekspertów na temat nowych celów 
(ekspertyzy, seminaria); 

 uzupełnianie realizowanych programów o nowe cele 
przyjęte do realizacji; 

 lista krytycznych zadań dla nowych celów 
przygotowana przez wybranego eksperta; 

 konkurs na projekty wspierające zadania składające 
się na dany cel; 

 alternatywnie należy przygotować nowy program 
(blok tematyczny) poświecony realizacji nowych 
celów uznanych za priorytetowe. 

 



Podsumowanie (3) 

1. Program jest gotowy do realizacji wtedy, gdy 
problemy, potrzeby i cele są w pełni 
przedyskutowane i uzgodnione.  

2. Lista celów programu powinna być konkretna, 
mierzalna, realistyczna, zamknięta w czasie i 
zapewniająca trwały efekt. 

3. Szczegółowa ocena kosztów realizacji takiego 
programu jest konieczna. 

4. Wspieranie poszczególnych celów programu 
powinno mieć swój limit (rzeczowy lub finansowy) 
dla zapewnienia jego wewnętrznego 
zrównoważenia.  



Więcej informacji o 

programach EkoFunduszu 

 

„Fundacja EkoFundusz w liczbach” 

i inne publikacje na 

 

www.ekofundusz.org.pl 


