
Finansowanie działań ze środków UE  

w zakresie różnorodności biologicznej  

w Polsce 2007-2013 



Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej 

• Środki UE stanowią kluczowe źródło finansowania działań na rzecz ochrony 

różnorodności biologicznej. 

• Na realizację projektów, które są związane z ochroną różnorodności biologicznej, 

przeznaczono łącznie 5 294 mln PLN, przy czym prawie 70% środków przypada  

na PROW. 

• Na realizację projektów, które mają wpływ na ochronę gatunków i siedlisk w ramach 

sieci Natura 2000, jak również na poprawę spójności obszarów Natura 2000, 

przeznaczono łącznie 518 mln PLN  (55% środków przypada na V oś POIiŚ, a 18%  

na LIFE+). 

• Główne obszary wsparcia ze środków POIiŚ oraz LIFE:  

 ochrona gatunków i siedlisk,  

 poprawa łączności sieci obszarów chronionych,  

 podniesienie poziomu wiedzy nt. systemu Natura 2000. 

 

  

 



Rodzaje wspieranych działań 
POIiŚ 

(EFRR, FS) 

RPO 

(EFRR) 

POIG 

(EFRR) 

POKL 

(EFS) 

PROW 

(EFRROW) 

PORYBY 

(EFR) 
LIFE+ 

Ochrona gatunków i siedlisk zagrożonych 
147,0 

(EFRR) 
5,9     192,6   81,2 

Rekultywacja obszarów zdegradowanych na cele 

przyrodnicze 

155,8 

(FS) 
41,4         6,5 

Rozwój małej retencji 
255,0 

(FS) 
33,1     0,2     

Płatności rolno-środowiskowe         3 067,8     

Płatności wodno-środowiskowe           109,7   

Zalesienia         399,9     

Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 

celu odtworzenia populacji ryb 
          222,3   

Rewaloryzacja lub rewitalizacja założeń parkowych   20,1     0,02     

Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarach 

chronionych oraz rozwój ekoturystyki 

39,9 

(EFRR) 
32,9     0,2     

 [1] Płatności rolno – środowiskowe dotyczą pakietów 1-3 oraz 6-9. Pakiet 4,5 dotyczy bezpośrednio ochrony gatunków i siedlisk zagrożonych 



Rodzaje wspieranych działań 
POIiŚ 

(EFRR, FS) 

RPO 

(EFRR) 

POIG 

(EFRR) 

POKL 

(EFS) 

PROW 

(EFRROW) 

PORYBY 

(EFR) 
LIFE+ 

Inne działania na rzecz zachowania i 

zwiększania różnorodności biologicznej 
  1,2     0,01 9,9   

Udrożnienie korytarzy ekologicznych 
29,2 

(EFRR) 
        33,8 8,3 

Opracowanie planów i programów ochrony 
56,5 

(EFRR) 
            

Działania informacyjne i edukacyjne związane z 

ochroną różnorodności biologicznej, 

podniesienie jakości kształcenia na kierunkach 

przyrodniczych 

19,9 

(EFRR) 
4,6   221,3 0,1   14,9 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na rzecz 

edukacji przyrodniczej 
  58,2     0,8     

Budowanie partnerstw na rzecz ochrony 

różnorodności biologicznej 

1,7 

(EFRR) 
0,6           

Tworzenie baz danych związanych z 

różnorodnością biologiczną 
  4,6 9,1         

Działania badawcze na rzecz ochrony 

różnorodności biologicznej 
    7,2         

RAZEM 705,0 202,6 16,2 221,3 3 661,9 375,7 111,0 

 [1] Płatności rolno – środowiskowe dotyczą pakietów 1-3 oraz 6-9. Pakiet 4,5 dotyczy bezpośrednio ochrony gatunków i siedlisk zagrożonych 



Udział środków UE przeznaczonych na realizację projektów, które 

mają wpływ na realizację założeń krajowych i unijnych polityk  

w zakresie ochrony różnorodności biologicznej.  
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Projekty, ktróre mają wpływ na realizację realizacji krajowych i unijnych polityk w zakresie ochrony różnorodności biologicznej Inne projekty 



Podstawowe informacje PO IiŚ – liczba projektów i ich wartość 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Osie priorytetowe I – V  

Oś I 

Liczba 
projektów: 

214 

Wartość 
środków UE: 
11,7 mld PLN 

Oś II 

Liczba 
projektów: 40 

Wartość 
środków UE: 
3,7 mld PLN  

Oś III 

Liczba 
projektów: 20 

Wartość 
środków UE: 
1,7 mld PLN  

Oś IV 

Liczba 
projektów: 

200 

Wartość 
środków UE: 

832,4 mln 
PLN 

Oś V 

Liczba 
projektów: 

130 

Wartość 
projektów: 
306,3 mln 

PLN 



Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 

• Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych 

(ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności 

gatunkowej. 

• Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych. 

• Opracowanie planów ochrony. 

• Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym 

różnorodności biologicznej. 

 

• Beneficjenci:  

 jednostki sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, 

 parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, 

 nadleśnictwa i ich grupy,  

 organizacje pozarządowe,  

 instytucje naukowe. 

 





 

Informacja odnośnie do różnorodności biologicznej w programach 

operacyjnych, poza Polską dostępna w ramach projektu SURF NATURE 

 

European Regional Development Funding for biodiversity An analysis of 

selected operational programmes 
 

http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/Surf_analysisV4.pdf 
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12 listopada 2012 Ministerstwo Środowiska 


