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 27 grudnia 2018 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.
1. W ramach projektu Wnioskodawca zamierza stworzyć „zielone miejsce pracy”. Czy
kwalifikowalnym będzie koszt zakupu sprzętu, dzięki któremu osoba zatrudniona na tym
stanowisku będzie pielęgnowała teren objęty projektem w celu zachowania najlepszej jakości
siedlisk dla gatunków zwierząt objętych ochroną występujących na tym obszarze?
Planowany jest zakup podstawowego sprzętu do prostych zabiegów pielęgnacji terenu, które są
konieczne do utrzymania ekosystemu panującego na terenie objętym projektem (np. kosiarka).
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie w ramach projektu.
Czy takie stanowisko spełnia definicję „zielonego miejsca pracy”?
Czy na takim stanowisku może zostać osoba zatrudniona obecnie w jednostkach organizacyjnych
Wnioskodawcy (Gmina)?
2. Proszę o wyjaśnienie znaczenia pojęć, które pojawiają się w kryteriach wyboru projektów:
- inżynieria ekologiczna
- zarządzanie ekologiczne
W jaki sposób Wnioskodawca może spełnić ww. kryteria?
3. Czy wymagane jest, aby stworzone szlaki turystyczne (ścieżki spacerowe/ przyrodnicze/
dydaktyczne) zostały oznakowane zgodnie z regułami PTTK i zaewidencjonowane w bazie PTTK
mając na uwadze, iż administratorem szlaków turystycznych jest oddział PTTK lub jednostka
regionalna PTTK?
Powstałe w ramach projektu ścieżki o charakterze edukacyjnym będą oznakowane symbolami
umożliwiającymi rozeznanie się w terenie, tablicami edukacyjnymi oraz infrastrukturą poboczną
(ławki, śmietniki).

Ad. 1
ZIELONE MIEJSCA PRACY powstają w związku z podejmowaniem bezinwestycyjnych i
inwestycyjnych przedsięwzięć, których efektem jest zmniejszenie presji na środowisko naturalne
ze strony gospodarki i konsumpcji. Zielone miejsca pracy mogą powstawać w każdym sektorze
gospodarki, warunkiem jest, aby osoby zatrudnione były bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanie
w poprawianie stanu środowiska na danym terenie oraz w przeciwdziałanie przedsięwzięciom
szkodliwym dla stanu środowiska zarówno w krótkim jak i w długim okresie czasu. Na przykład pracę
nauczycieli i działaczy organizacji społecznych podnoszących wiedzę i świadomość ekologiczną
uczniów i społeczeństwa, jak również naukowców i projektantów zatrudnionych w jednostkach
badawczo-rozwojowych uczelni i firm można zaliczyć do zielonych miejsc pracy, chociaż efekty tej
pracy w odniesieniu do stanu środowiska mają charakter pośredni i długofalowy. Z drugiej
strony liczne zielone miejsca pracy istnieją w sektorze infrastruktury komunalnej związanej z
gospodarką wodno-ściekową, gospodarowaniem odpadami komunalnymi i przemysłowymi, ochroną

powietrza atmosferycznego i z innymi dziedzinami ochrony środowiska. Praca osób zatrudnionych w
tym dziedzinach bezpośrednio i na bieżąco przyczynia się do ograniczania presji na środowisko. Na
szczególną uwagę władz i społeczeństwa zasługują miejsca pracy powstające w dziedzinach
innowacyjnych ukierunkowanych na osiąganie oszczędności w użytkowaniu zasobów naturalnych,
energii i wody dla celów produkcji i konsumpcji.
W ramach konkursu brak jest możliwości kwalifikowania wyposażenia stanowiska zielonego miejsca
pracy.
W wyniku realizacji projektu powinno nastąpić zwiększenie liczby nowych miejsc pracy brutto we
wspartych przedsiębiorstwach w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC). Zasadniczo wskaźnik
„przed-po” oddający część wzrostu zatrudnienia, który jest bezpośrednią konsekwencją realizacji
projektu (pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu nie są liczeni). Stanowisko pracy musi być
obsadzone (wolne stanowiska nie są liczone) i zwiększać całkowitą liczbę miejsc pracy w
przedsiębiorstwie. Jeśli łączne zatrudnienie w przedsiębiorstwie nie wzrasta, wartość wskaźnika jest
równa zero – jest to traktowane jako wyrównanie, a nie wzrost. Chronione miejsca pracy nie są
uwzględniane.
Ad. 2
Inżynieria ekologiczna jest to planowanie zrównoważonych ekosystemów, które integrują
społeczeństwo i środowisko dla ich wspólnych korzyści. Inżynieria ekologiczna zajmuje się
problematyką racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz zasobów. Tworzy
teoretyczne podstawy sposobów pozyskania czystej wody i energii, ochrony zasobów naturalnych,
oczyszczania środowiska i odtwarzania zdewastowanych ekosystemów. Oprócz tego uczestniczy w
ocenie i prognozowaniu środowiskowych skutków działalności człowieka, odnawianiu ekologicznych,
sanitarnych i produkcyjnych wartości środowiska, analizie produktów i technologii środowiskowych
pod kątem ich wpływu na środowisko, minimalizowaniu wytwarzania odpadów, a także przyczynia się
do większej produktywności zasobów naturalnych. Rezultaty badań w zakresie inżynierii ekologicznej
(w postaci konkretnych rozwiązań, technologii i metod inżynieryjnych) mogą być bardzo przydatne
przy podejmowaniu wszelkich działań w środowisku na każdym poziomie – tak lokalnym, jak i
globalnym.
Zarządzanie ekologiczne to celowe działania mające na celu utrzymanie i poprawę stanu środowiska
naturalnego, na które oddziałuje działalność człowieka. Jest to zarządzanie środowiskiem,
zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie.
Wnioskodawcy, aby uzyskać punkty powinni wykazać w przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej, iż w
projekcie zaplanowali działania obejmujące inżynierię ekologiczną lub też działania związane z
ekologicznym zarządzaniem środowiskiem.
Ad. 3
Zgodnie z definicją wskaźnika „Długość utworzonych/ przebudowanych szlaków turystycznych”
zawartą w dokumencie Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - katalog definicji dla
Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu
Spójności oraz dla pomocy technicznej- "szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca
do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia
informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie
umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile
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szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej (okresowe zamykanie w przypadku niekorzystnych
warunków pogodowych lub ze względów przyrodniczych na terenach chronionych).
Rozróżnia się następujące rodzaje szlaków turystycznych:
– piesze górskie i nizinne oraz ścieżki spacerowe, przyrodnicze i dydaktyczne,
– narciarskie,
– rowerowe,
– kajakowe,
– jeździeckie.
Definicja na podstawie: „Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK”. Zgodnie z regułami
PTTK odnawianie znakowanych szlaków odbywa się co 5 lat".
W związku z powyższym powstałe w wyniku realizacji projektu szlaki należy oznaczyć zgodnie z
„Instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK” oraz Ustawą o ochronie przyrody. Należy
zwrócić szczególną uwagę, aby stosowane oznakowania szlaków turystycznych były przyjazne
przyrodzie. W szczególności należy wprowadzić następujące zasady:
1. Przebieg szlaku, czy ścieżki przez rezerwat przyrody należy uzgodnić z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska, a przez park narodowy – z dyrektorem parku narodowego.
Uzgodnienie to powinno odbywać się na etapie planowania przebiegu szlaku.
2. Zlokalizowanie oznaczenia przebiegu szlaku na pomniku przyrody, na terenie stanowiska
dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego należy
uzgodnić z radą gminy. Uzgodnienie to powinno odbywać się przed oznakowaniem trasy.
3. Na drzewach można stosować tylko znaki malowane, przy użyciu farb nietoksycznych dla
drzew – nie można natomiast stosować oznaczeń przybitych do drzew gwoździami.
Powyższe zasady określone w:
- pkt 1 i 2 wynikają z art. 15 i 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018.1614 t. j. z dnia 2018.08.23);
- pkt 3 wynika z dobrej praktyki, która ma na względzie dbałość o przyrodę i krajobraz.

1. W jaki sposób należy potwierdzić, iż inwestycja nie ma wpływu na stan lub potencjał jednolitych
części wód?
2. Czy właściwym dokumentem jest Deklaracja Wodna?
3. Jeśli tak, to co w sytuacji gdy zgodnie z dokumentacją konkursową, Uwzględniając rekomendacje
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, IOK informuje, iż Deklaracja organu odpowiedzialnego za
gospodarkę wodną (tzw. deklaracja zgodności) wymagana jest wyłącznie w sytuacji
wcześniejszego wydania oceny wodnoprawnej zgodnie z art. 439 Prawo wodne a dla
przedsięwzięcia ocena wodnoprawna nie była wymagana?
4. Czy istnieje inna akceptowalna w naborze forma opisu, potwierdzenia braku wpływu projektu na
stan lub potencjał jednolitych części wód?
5. Proszę również o odpowiedź na pytanie, 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.", jako
budowa/przebudowa/remont ścieżek, szlaków, obiektów oraz kładek znajdujących się w ich
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ciągach, miejsca odpoczynku (mała architektura, ławki, stoły, zadaszenia miejsca wypoczynku,
kosze na odpadki), mogą zostać wykonane place zabaw dla dzieci.

Ad. 1, 2, 3, 4
W przypadku gdy inwestycja nie ma wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód a dla
przedsięwzięcia nie została wydana ocena wodnoprawna zgodnie z art. 439 Prawo wodne, brak
obowiązku dołączania Deklaracji Wodnej należy odpowiednio wyjaśnić w pkt A.4.2 Formularza w
zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko. Szczegółowo zostało to opisane w Instrukcji
wypełniania załącznika pn. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko
(http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/zalaczniknr-3i-a-formularz-w-zakresie-oos-z-instrukcja-1-efrr.html).

Ad. 5
W ramach przedmiotowego konkursu nie ma możliwości kwalifikowania wydatków związanych z
wykonaniem placu zabaw dla dzieci.
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