Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu
Pytania, które wpłynęły do dnia 29 listopada 2018 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

W związku ze zbliżającym się naborem na działanie 6.3 zwracam się z prośbą o odpowiedź
na kilka zadanych poniżej pytań:
- czy można/należy w ramach konkursu realizować tylko jeden typ projektu ze wskazanych
w regulaminie konkursu? Czy jako samodzielny typ projektu może być realizowany typ 3 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?
- jak oceniane będą projekty realizowane w ramach dwóch lub trzech typów projektu,
w odniesieniu do kryterium merytorycznego punktowanego 6. Zakres ochrony w ramach
projektu? Będzie to średnia arytmetyczna z punktacji w ramach poszczególnych typów, czy
np. punktacja dla typu dominującego kosztowo?
- czy stowarzyszenie gmin, które jako jedno z zadań statutowych prowadzi działalność
informacyjną, konsultacyjną, wydawniczą i szkoleniową, jak też upowszechnianie zadań
z dziedziny ekologii i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego
spełnia definicję ośrodka prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej
wskazanego w 2 typie projektów?
- skoro zgodnie z regulaminem konkursu w ramach konkursu dopuszcza się realizację
projektu w formule zaprojektuj i wybuduj (str. 6 regulaminu) jakie dokumenty w zakresie
załączników 2, 3 ,4 , 5 są niezbędne na dzień składania wniosku (Instrukcja wypełniania
załączników nie odnosi się do projektów realizowanych w tym trybie)?
Proszę o potwierdzone, iż teren objęty projektem należący do Obszarów Natura 2000 nie
musi być jednocześnie Rezerwatem przyrody lub/i Parkiem Krajobrazowym.

Ad 1.
W ramach przedmiotowego konkursu można ubiegać się o dofinansowanie w ramach
3 typów projektów:
1. Projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu
o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody botaniczne, ekoparki.
2. Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji
ekologicznej.
3. 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.
W ramach konkursu dopuszcza możliwość aplikowania na jeden z w/w typów projektów oraz
dopuszcza się możliwość dowolnego łączenia typów w jednym projekcie.

Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Wnioskodawca
zobowiązany jest do jednoznacznego zdefiniowania przedmiotu projektu, a tym samym
ograniczenia zakresu rzeczowego projektu wyłącznie do wymaganego warunkami niniejszego
konkursu.
Ponadto, zaleca się, by kategorie wydatków w budżecie projektu we wniosku
o dofinansowanie były pogrupowane adekwatnie do liczby ogłaszanych postępowań
przetargowych oraz z podziałem na typy projektów (dotyczy jednoczesnego aplikowania
w ramach typów 1 – 3) zawarte we wniosku o dofinansowanie.
Ad 2. Zgodnie z informacją zawartą w Kryteriach wyboru projektu w przypadku projektów
realizujących więcej niż 1 typ projektu punkty podlegają sumowaniu. Jednakże w ramach
kryterium maksymalna liczba przyznanych punktów nie może przekroczyć 15.
Ad 3. W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 widnieje zapis, iż: "Decydujący będzie
przedmiot działalności Wnioskodawcy, a nie forma prawna. Wsparcie otrzymają podmioty,
które z racji regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za ochronę
różnorodności biologicznej, tj. m. in.: (…)”. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż
katalog typów beneficjentów z Działania 6.3, zgodnie z SZOOP nie jest katalogiem
zamkniętym, a decydującym aspektem do kwalifikowania konkretnego typu Beneficjenta
będzie przedmiot działalności, tj. ochrona różnorodności biologicznej. Zgodnie z zapisami
Regulaminu konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest do podania linku do dokumentu
potwierdzającego przedmiot działalności.
Ośrodkiem prowadzącym działalność w zakresie edukacji ekologicznej są podmioty, które
prowadzą działalność w zakresie edukacji ekologicznej poprzez m.in. działania, mające na
celu pozytywne wpływanie na poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa,
propagowanie korzystnych dla środowiska naturalnego zachowań oraz upowszechnianie
wiedzy o przyrodzie i jej zasobach.
Ad 4. W przypadku realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentami
niezbędnymi na dzień złożenia Wniosku o dofinansowanie są w zakresie:
1. Dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania
na środowisko- IOK dopuszcza możliwość przedłożenia dokumentacji potwierdzającej
przeprowadzenie postępowania środowiskowego po podpisaniu Umowy
o dofinansowanie (ocena warunkowa). Jednakże na etapie złożenia wniosku
obligatoryjnym załącznikiem jest Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na
Środowisko (Załącznik nr 3 Ia).
2. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy/dokumenty dotyczące
zagospodarowania przestrzennego (jeżeli dotyczy) - w przypadku projektów
realizowanych w tym trybie, Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do
przedłożenia decyzji zezwalającej na realizację inwestycji Instytucji Organizującej
Konkurs niezwłocznie po jej uzyskaniu (z klauzulą ostateczności). IOK dopuszcza
możliwość przedłożenia dokumentacji po podpisaniu Umowy o dofinansowanie
(ocena warunkowa). Dla projektów infrastrukturalnych, które w momencie
przygotowywania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP nie
2

posiadają jeszcze pozwolenia na budowę lub dokumentu równoważnego,
obligatoryjnym załącznikiem na etapie aplikowania są dokumenty dotyczące
zagospodarowania przestrzennego (nie dotyczy projektów realizowanych w trybie
zaprojektuj-wybuduj) uwzględniające wszystkie nieruchomości, na których
realizowany jest projekt. Przy założeniu realizacji projektu w trybie "zaprojektuj
i wybuduj" Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia decyzji
zezwalającej na realizację inwestycji niezwłocznie po jej uzyskaniu. Stąd w trybie
zaprojektuj i wybuduj nie jest wymagane przedłożenie dokumentacji dotyczącej
zagospodarowania przestrzennego.
3. Wyciąg z dokumentacji technicznej - Wnioskodawca realizując projekt w tym trybie,
w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ma
możliwość sporządzenia i przedłożenia Programu funkcjonalno-użytkowego. W celu
przygotowania przedmiotowego załącznika, w zakresie i formie, można posłużyć się
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129).
4. Kosztorys inwestorski – Kosztorys inwestorski jest obowiązkowym załącznikiem dla
każdego rodzaju inwestycji. Sporządzając kosztorys dla inwestycji prowadzonej
w trybie zaprojektuj i wybuduj, z załącznika powinny wynikać wszystkie pozycje
kosztowe znajdujące się w budżecie. Kosztorys powinien przedstawiać koszty
w sposób jasny, szczegółowy i powinien uwzględniać nie tylko ilości, ale również ceny
jednostkowe poszczególnych wydatków. Na podstawie przedłożonego kosztorysu
osoby oceniające będą musiały udzielić odpowiedzi na pytania w ramach kryterium
Kwalifikowalność wydatków projektu
Ad 5. W ramach konkursu finansowane będą jedynie projekty realizowane na obszarze
objętym formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.) lub
w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.
W przypadku projektów planowanych do realizacji na obszarze NATURA 2000, obszar
realizacji projektu nie musi pokrywać się z innymi formami przyrody.
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