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 14 grudnia 2018 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. Czy w ramach typu projektu: "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." Można realizować przedsięwzięcie na sztucznym zbiorniku wodnym
(zalew)?
2. Czy ABC może występować w roli Wnioskodawcy/beneficjenta projektu?
3. Czy kryterium "SPEŁNIENIE WYMOGÓW WŁAŚCIWEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI
WODNYMI (JEŚLI DOTYCZY)" - dotyczy tylko przedsięwzięć mogących wpływać na stan zasobów
wodnych, czy wszystkich projektów?
Ad. 1
W ramach konkursu 6.3 inwestycja może być realizowana na sztucznym zbiorniku wodnym jakim jest
zalew. Jednakże należy mieć na uwadze, iż 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. Projekt jest
traktowany jako zlokalizowany na obszarze chronionym, gdy większy rzeczowo jego zakres jest
realizowany na tym obszarze lub/i w jego otulinie.
Ad. 2
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach niniejszego konkursu, Wnioskodawcy nie będą
definiowani ze względu na formę prawną lub status, a ze względu na branżę oraz przedmiot
działalności. Wsparcie otrzymają podmioty, które z racji regulacji prawnych oraz działalności
statutowej odpowiedzialne są za ochronę różnorodności biologicznej.
Ad. 3
Warunek kryterium SPEŁNIENIE WYMOGÓW WŁAŚCIWEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI
WODNYMI (JEŚLI DOTYCZY)" – dotyczy wszystkich projektów, które mogą mieć wpływ na stan lub
potencjał jednolitych części wód. W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z
wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE). Projekty ubiegające się o dofinansowanie
nie mogą mieć negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód. Ponadto powinny
być ujęte na listach nr 1 będących załącznikami do MasterPlanu dla dorzecza Odry i Wisły.
W przypadku, gdy wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej nie mają zastosowania do projektu
Oceniający uznaje, że kryterium nie dotyczy projektu.
__________________________________________________________________________________

1. Na czym dokładnie polegać ma „wpisywanie się” w założenia dyrektyw siedliskowej i ptasiej?
2. Na czym dokładnie polegać ma zgodność projektu z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej?
Dla jakich projektów należy wykazać tę zgodność, skoro w nazwie kryterium znalazł się dopisek
"(jeśli dotyczy)".
Ad. 1
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z krajowymi i wspólnotowymi
politykami ochrony środowiska. Jedną z zasad horyzontalnych polityki spójności jest zasada
zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą projekty powinny minimalizować oddziaływanie
działalności człowieka na środowisko. W praktyce przekłada się to na wspieranie gospodarki
efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.
Spośród aktów prawa międzynarodowego i wspólnotowego określających cele ochrony środowiska
należy wymienić między innymi:
- Dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywę Siedliskową. Jej głównym celem jest wspieranie zachowania
różnorodności biologicznej. Integralną częścią są załączniki II i IV, zawierające listy gatunków leżących
w sferze zainteresowania UE, których ochrona wymaga wyznaczenia tzw. specjalnych obszarów
ochrony oraz gatunków, które wymagają ścisłej ochrony;
- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa, tzw. Dyrektywę Ptasią. Jej głównym celem jest utrzymanie (lub
dostosowanie) populacji gatunków ptaków na poziomie odpowiadającym wymaganiom
ekologicznym, naukowym i kulturowym. Przy osiąganiu tego celu nakazuje się uwzględnianie
wymagań ekonomicznych i rekreacyjnych (łowiectwo).
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie oraz Studium wykonalności powinien wykazać
zgodność projektu z zasadami ochrony środowiska wynikającymi z polityk horyzontalnych,
wytycznych, ustaw, rozporządzeń, dyrektyw, dokumentów strategicznych.
Ad. 2
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z wymaganiami Ramowej Dyrektywy
Wodnej (2000/60/WE). Projekty ubiegające się o dofinansowanie nie mogą mieć negatywnego
wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód. Ponadto powinny być ujęte na listach
nr 1 będących załącznikami do MasterPlanu dla dorzecza Odry i Wisły.
W przypadku, gdy wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej nie mają zastosowania do projektu
Oceniający uznaje, że kryterium nie dotyczy projektu.
__________________________________________________________________________________
Czy w ramach działań związanych z 3 typem projektu, jako budowa/przebudowa/remont ścieżek,
szlaków, obiektów oraz kładek znajdujących się w ich ciągach, miejsca odpoczynku (mała
architektura, ławki, stoły, zadaszenia miejsca wypoczynku, kosze na odpadki), mogą zostać
wykonane wiaty wraz z wyposażeniem ich w stoły. ławki itp?
W odpowiedzi na Państwa zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w ramach typu 3
projektu, jako miejsca wypoczynku, dopuszczalna jest budowa wiat wraz z ww. wyposażeniem.
__________________________________________________________________________________
Proszę o odpowiedź na pytanie: na czym dokładnie polegać ma „wpisywanie się” w założenia
dyrektyw siedliskowej i ptasiej, jeżeli zgodnie z kryterium formalnym II
stopnia: Zgodność projektu z założeniami polityki ochrony środowiska, WARUNEK nr 1: ZGODNOŚĆ
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Z DYREKTYWĄ SIEDLISKOWĄ ORAZ DYREKTYWĄ PTASIĄ: "W ramach warunku ocenie podlegać
będzie, czy projekt wpisuje się w założenia:
− Dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) ustalającej zasady ochrony pozostałych gatunków
zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie
ważnych przyrodniczo;
− Dyrektywy ptasiej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2
kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) określającej kryteria do wyznaczania ostoi
dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem."
2. Proszę o odpowiedź na pytanie: na czym dokładnie polegać ma zgodność z Priorytetowymi
Ramami Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 20142020, jeżeli zgodnie z kryterium formalnym II stopnia: Zgodność projektu z założeniami polityki
ochrony środowiska, WARUNEK nr 2: ZGODNOŚĆ DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH NA OBSZARZE
NATURA 2000 Z PAF (JEŚLI DOTYCZY): "W ramach warunku ocenie podlegać będzie, czy w ramach
projektu działania związane z ochroną siedliskową lub gatunkową lub zwalczaniem gatunków
inwazyjnych obcych realizowane na obszarach Natura 2000 będą zgodne z Priorytetowymi Ramami
Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020"
3. Proszę również o potwierdzenie, iż kryterium nie dotyczy projektów realizowanych poza
obszarami Natura 2000.
4. Czy ww. kryterium dotyczy przedsięwzięć nie obejmujących 1 typu projektu?
5. Proszę o odpowiedź na pytanie: na czym dokładnie polegać ma zgodność projektu
z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, jeżeli zgodnie z kryterium formalnym II
stopnia: Zgodność projektu z założeniami polityki ochrony środowiska, WARUNEK nr 3: SPEŁNIENIE
WYMOGÓW WŁAŚCIWEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODNYMI (JEŚLI DOTYCZY: "W
ramach warunku ocenie podlegać będzie zgodność projektu z wymaganiami Ramowej Dyrektywy
Wodnej (2000/60/WE). Projekty ubiegające się o dofinansowanie nie mogą mieć negatywnego
wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód oraz powinny być ujęte na listach nr 1
będących załącznikami do Masterplanu dla dorzecza Odry i Wisły."
6. Dla jakich projektów należy wykazać tę zgodność, skoro w nazwie kryterium znalazł się dopisek
"(jeśli dotyczy)"?
Ad. 1 W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z krajowymi i wspólnotowymi
politykami ochrony środowiska. Jedną z zasad horyzontalnych polityki spójności jest zasada
zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą projekty powinny minimalizować oddziaływanie
działalności człowieka na środowisko. W praktyce przekłada się to na wspieranie gospodarki
efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.
Spośród aktów prawa międzynarodowego i wspólnotowego określających cele ochrony środowiska
należy wymienić między innymi:
- Dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywę Siedliskową. Jej głównym celem jest wspieranie zachowania
różnorodności biologicznej. Integralną częścią są załączniki II i IV, zawierające listy gatunków leżących
w sferze zainteresowania UE, których ochrona wymaga wyznaczenia tzw. specjalnych obszarów
ochrony oraz gatunków, które wymagają ścisłej ochrony;
- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, tzw. Dyrektywę Ptasią. Jej głównym celem jest utrzymanie (lub
dostosowanie) populacji gatunków ptaków na poziomie odpowiadającym wymaganiom
ekologicznym, naukowym i kulturowym. Przy osiąganiu tego celu nakazuje się uwzględnianie
wymagań ekonomicznych i rekreacyjnych (łowiectwo).
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie oraz Studium wykonalności powinien wykazać
zgodności projektu z zasadami ochrony środowiska wynikającymi z polityk horyzontalnych,
wytycznych, ustaw, rozporządzeń, dyrektyw, dokumentów strategicznych.
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Ad. 2, 3, 4
W zakresie działań podejmowanych na obszarze sieci Natura 2000 potrzeby wyznacza dokument
Priorytetowe Ramy Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach
2014-2020, zgodnie z art. 8 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu i proponowanych przez Wnioskodawcę
działań z przedmiotowym dokumentem, który to dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa
Środowiska www.mos.gov.pl.
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie oraz Studium wykonalności powinien zawrzeć
stosowne informacje.
W przypadku, gdy inwestycja nie dotyczy obszarów Natura 2000 uznaje się, że kryterium nie dotyczy
projektu.
Ad. 5 i 6.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu z wymaganiami Ramowej Dyrektywy
Wodnej (2000/60/WE). Projekty ubiegające się o dofinansowanie nie mogą mieć negatywnego
wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód. Ponadto powinny być ujęte na listach nr 1
będących załącznikami do Masterplanu dla dorzecza Odry i Wisły.
W przypadku, gdy wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej nie mają zastosowania do projektu
Oceniający uznaje, że kryterium nie dotyczy projektu.

4

