
Finansowanie działań 

dotyczących ochrony 

różnorodności biologicznej

V oś priorytetowa PO IiŚ  2007-2013



Instytucja Pośrednicząca II stopnia

Zadania:

 Ocena i wybór projektów

 Podpisywanie umów o dofinansowanie

 Obsługa płatności na rzecz beneficjentów

 Kontrola projektów

 Obsługa beneficjentów w całym cyklu życia projektu

Rola CKPŚ we wdrażaniu V osi POIiŚ



Działania w ramach V osi POIiŚ

5.1 Wspieranie kompleksowych projektów 
z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych

na obszarach chronionych oraz zachowanie 
różnorodności gatunkowej

5.2 Zwiększenie drożności 
korytarzy ekologicznych

5.3 Opracowanie planów ochrony 

obszarów chronionych

5.4 Kształtowanie postaw społecznych
sprzyjających ochronie środowiska, 
w tym różnorodności biologicznej



Działania w ramach V osi POIiŚ

Środki EFRR: 89,8  mln Euro (ok. 360 mln PLN)



Nabór wniosków

W ramach 16 konkursów złożono 336  projektów na łączną 

kwotę 713 mln PLN



Rekomendowane projekty oraz 
wykorzystanie alokacji

Na  listach rankingowych znalazło się 149 projektów.

Do  15 października 2011 roku podpisano 115 umów o 

dofinansowanie, zakontraktowano prawie 280 mln PLN. Do końca 

roku 2011 planowane jest podpisanie 132 umów.



Projekty w regionach



Uwarunkowania związane z realizacją 
projektów dotyczących ochrony różnorodności 
biologicznej i edukacji ekologicznej

Specyfika V osi POIiŚ:

Duże zróżnicowanie typów finansowanych działań;

Duże zróżnicowanie beneficjentów;

Duża ilość projektów o niewielkiej wartości

107 podpisanych umów (132 do końca 2011), średnia wartość projektu 2,5 mln PLN

Duża ilość wniosków o płatność – rozdrobnienie wydatków;

164 wnioski o płatność zatwierdzone w I półroczu 2011

Zróżnicowane problemy związane z wdrażaniem, które 

należy uwzględnić na etapie programowania i wdrażania 



Koncentracja tematyczna i przestrzenna

 Działania podzielone na konkursy tematyczne

Działanie 5.1: ochrona gatunków i siedlisk in situ, ochrona gatunków 

ex situ; budowa ośrodków CITES, mała infrastruktura turystyczna

Działanie 5.4: szkolenia związane z ochroną środowiska, kampanie 

informacyjne; działania edukacyjne skierowane do społeczności 

lokalnych na obszarach chronionych

 Kryteria wyraźnie premiujące obszary

o najwyższym statusie ochrony oraz gatunki

o najwyższym stopniu zagrożenia 



Koncentracja na efektach

 Wysoka ranga kryteriów dotyczących wartości 

merytorycznej projektów

 System monitorowania efektów  - zamknięty katalog 

wskaźników, które  pozwalają mierzyć  efekty  

ekologiczne przygotowany przez IP  II

 Szeroki katalog wskaźników ujętych w umowach o 

dofinansowanie, wskaźniki  PO IiŚ oraz wskaźniki  IP II



Integracja ochrony przyrody i rozwoju 
społeczno-gospodarczego

 Dodatkowe punkty  za wpływ na rozwój społeczno-

gospodarczy

 Mała infrastruktura turystyczna – narzędzie ochrony 

gatunków i siedlisk oraz wzmocnienie walorów 

turystyczno-rekreacyjnych obszarów



Przejrzysty system oceny i wyboru projektów

 Udział ekspertów zewnętrznych w ocenie - kluczowy 

wpływ  na kształtowanie kolejności projektów na listach  

rankingowych

 Wyłączenie pracowników CKPŚ   z oceny merytorycznej 

I stopnia dla projektów przedkładanych przez jednostki 

PGL LP

 Rola IPII - administrowanie procesu wyboru projektów



Minimalizacja kosztów po stronie wnioskodawców  

 Rezygnacje ze studium wykonalności – uproszczony 

wniosek o dofinansowanie i  plan realizacji  

przedsięwzięcia przygotowywany  przez beneficjenta;

 Ocena dwustopniowa, większość dokumentów 

przedkładanych po ocenie  merytorycznej I stopnia;

 Możliwość  przedłożenia pozwoleń na budowę oraz 

innych decyzji administracyjnych po podpisaniu umowy.



Współfinansowanie projektów

 Porozumienie  z NFOŚiGW w sprawie współfinansowania 

projektów: wspólne kryteria, wspólna procedura oceny 

projektów oraz  wspólna procedura  weryfikacji  

wniosków o płatność

 Współpraca z BGK w sprawie gwarancji dla 

beneficjentów



Uproszczenie zasady weryfikacji wniosków 
o  płatność

 Możliwość rezygnacji z przedkładania dokumentów 

potwierdzających poniesienie wydatków o wartości 

poniżej 1000 PLN 



Ewaluacja jako integralny element procesu 
wdrażania

 Wykorzystanie doświadczeń innych instytucji:  

NFOŚiGW, WFOŚiGW, EkoFundusz, GEF, LIFE+

 Bieżąca ewaluacja prowadzonych działań  -

identyfikacja i pogłębiona  analiza występujących lub 

prognozowanych problemów



Koncentracja na efektach

 Wysoka ranga kryteriów dotyczących wartości 

merytorycznej projektów

 System monitorowania efektów  - zamknięty katalog 

wskaźników, które  pozwalają mierzyć  efekty  

ekologiczne przygotowany przez IP  II



Promocja najlepszych praktyk oraz dialog z 
beneficjentami

 Podręczniki opisujące  najlepsze projekty

 Szkolenia terenowe dla beneficjentów  - prezentacja  

najlepszych praktyk w miejscu realizacji projektów:  

zarządzanie projektem, rozliczenie projektów,  

skuteczne metody ochrony gatunków i siedlisk



Ciekawe projekty

Ochrona podkowca małego w Polsce 

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"

czas realizacji: 2009-2013; wartość projektu: 9 mln zł; 

dofinansowanie UE: 8 mln zł

KOMPLEKSOWA OCHRONA CAŁEJ KRAJOWEJ 

POPULACJI GATUNKU ORAZ ZABYTKOWYCH 

OBIEKTÓW SAKRALNYCH W POŁUDNIOWEJ POLSCE 



Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy 

Sandomierskiej

Nadleśnictwo Kolbuszowa – podmiot wiodący

czas realizacji: 2007-2011; wartość: 2,4 mln zł; dofinansowanie UE: 2 mln zł 

SPÓJNA KONCEPCJA UPORZĄDKOWANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO NA 

OBSZARZE PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ – MAŁA INFRASTRUKTURA 

TURYSTYCZNA TWORZONA Z MYŚLĄ O OCHRONIE NAJCENNIEJSZYCH 

ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH 

Ciekawe projekty



Realizacja czterech projektów 

dotyczących ochrony przyrody w 

Karkonoszach

Karkonoski Park Narodowy

KARKONOSKI PARK NARODOWY –

KOMPLEMENTARNE WSPÓŁISTNIENIE 

PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH 

OCHRONY PRZYRODY 

Ciekawe projekty



Realizacja dwóch uzupełniających się projektów 

dotyczących ochrony ex situ roślin zagrożonych 

i chronionych, dziko rosnących w Polsce 

Bank Genów Kostrzyca,

Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej PAN w Warszawie 

KOMPLEMENTARNOŚĆ GEOGRAFICZNA 

PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY EX 

SITU ZAGROŻONYCH GATUNKÓW ROŚLIN 

Ciekawe projekty



Odtworzenie ekosystemów wydmowych oraz 

budowa małej infrastruktury turystycznej w Helu

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Rewitalizacja terenów  zdegradowanych  na cele 

przyrodnicze – wzmocnienie potencjału 

turystycznego  miasta Hel

Ciekawe projekty



Stan przed…



Stan po…



Stan po…



Plany na przyszłość

 Większa integracja zagadnień ochrony różnorodności 

biologicznej, edukacji ekologicznej i rozwoju społeczno-

gospodarczego obszarów o wysokich walorach 

przyrodniczych - środki UE na ochronę przyrody jako 

narzędzie zachowania różnorodności biologicznej oraz 

instrument wspierający rozwój społeczno-gospodarczy 

obszarów  cennych przyrodniczo.



Plany na przyszłość

Realizacja kompleksowych programów na obszarach cennych 

przyrodniczo:

 ochrona różnorodności  biologicznej;

 rozwój infrastruktury umożliwiającej bezpieczne udostępnienie 

terenów cennych przyrodniczo;

 rozwój podstawowej infrastruktury ochrony środowiska;

 stymulowanie rozwoju zielonych  miejsc pracy oraz działalności  

gospodarczej w oparciu o walory przyrodnicze;

 wzmacnianie lokalnych kadr administracji;

 szeroka promocja walorów przyrodniczy.



Wnioski na przyszłość na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń

 Konieczność  zapewnienia wkładu własnego do projektów 

dotyczących ochrony różnorodności biologicznej i edukacji 

ekologicznej;

 Koncentracja tematyczna i przestrzenna działań;

 Elastyczne procedury wdrażania;

 Większy  nacisk na edukację ekologiczną mieszkańców, 

przedsiębiorców oraz administracji;

 Większy nacisk na  ochronę różnorodności biologicznej i 

rozwój zielonej infrastruktury w miastach;

 Uzyskanie istotnych efektów społeczno-gospodarczych 

wymaga koncentracji znacznych środków na obszarach o 

najwyższym potencjale oraz kompleksowego podejścia.



DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ  W OCHRONĘ   
RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ?

Alokacja na V oś PO IiŚ czyli 360 mln PLN odpowiada wartości 

kilku przeciętnej wielkości projektów wodno-kanalizacyjnych, 

dla średniej wielkości aglomeracji. Ta kwota  pozwoli 

zrealizować ok. 150 projektów przyrodniczych  i edukacyjnych:

 zapewnienie ochrony kilkudziesięciu gatunków, kilkuset obszarów 

przyrodniczych oraz kilkadziesiąt tysięcy hektarów siedlisk 

przyrodniczych objętych czynną ochroną; 

 kilkaset obiektów małej infrastruktury turystycznej;

 wykonanie ponad 400 planów i programów ochrony; 

 kilkaset  przeszkolonych osób w zakresie różnych zagadnień 

dotyczących ochrony środowiska oraz  kilkaset  tysięcy osób 

objętych działaniami informacyjnymi.



Dobrze zachowane zasoby 

przyrodnicze – czynnik 

wzmacniający potencjał rozwojowy 

oraz kapitał umożliwiający rozwój 

społeczno-gospodarczy obszarów 

peryferyjnych

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ  W OCHRONĘ   
RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ?



Dziękuję za uwagę

Radomir Dyjak
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 

ul. Stawki 2, piętro 20, 00-193 Warszawa


