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 25 stycznia 2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru do działania 6.3 "w ramach 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. W związku z powyższym
Wnioskodawca zobowiązany jest do podania linku do dokumentu potwierdzającego przedmiot
działalności".
Czy wobec powyższego, Wnioskodawcą może być Gmina, a potwierdzeniem przedmiotu
działalności będą zapisy Ustawy o samorządzie gminnym, które wskazują, iż zadania własne gminy
obejmują m.in. sprawy "ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i
przyrody oraz gospodarki wodnej"?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie z zapisami Regulaminu naboru do działania
6.3, wg Pkt. 4 Wnioskodawcą otrzymującym wsparcie może być jst. Potwierdzeniem przedmiotu
działalności mogą być zapisy Ustawy o samorządzie gminnym, bez konieczności podawania linku do
tego dokumentu.

1. Czy w ramach naboru możliwe jest kwalifikowanie budowy zaplecza sanitarnego (typ projektu
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)?
2. W ramach kryteriów formalnych wskazano, iż, cyt. „Projekt jest traktowany jako
zlokalizowany na obszarze chronionym, gdy większy rzeczowo jego zakres jest realizowany na tym
obszarze lub/i w jego otulinie”. Jak będzie badane spełnienie kryterium? Np. projekt obejmuje
realizację zadań na 13 działkach, z czego 4 nie są położone na obszarze chronionym i w jego
otulinie. Czy wówczas należy wyliczyć jaki będzie stosunek zakresu rzeczowego realizowanego na
obszarach chronionych (czyli suma powierzchni 9 pozostałych działek) do zakresu realizowanego
poza obszarem chronionym (czyli suma 4 pozostałych działek)?
3. Czy możliwy jest remont drogi gminnej celem utworzenia ścieżki edukacyjnej (szlaku
dydaktycznego rowerowo-pieszego)?
4. Czy w ramach naboru kwalifikowalny może być remont drogi gminnej prowadzającej do Parku
Narodowego oraz budowa parkingu przed tym parkiem?

5. Proszę o informację jak rozumieć zapis kryterium merytorycznego punktowego „Skala
oddziaływania projektu”, a mianowicie „zasięg ponadlokalny przedsięwzięcia (na terenie więcej niż
jednej gminy”?. Czy partnerstwo dwóch gmin oddalonych od siebie
o około 60 km (obie gminy są położone na terenie woj. podlaskiego) realizowane
w ramach projektu może zostać podważone w ramach kryterium ze względu na ich odległość? Cały
zakres rzeczowy projektu będzie zmierzał do osiągnięcia tożsamych celów i ochrony
bioróżnorodności.
6. Proszę o informację, czy jeżeli w ramach kryterium „Skala oddziaływania projektu” jeden z
dwóch partnerów wykazuje pozytywny wpływ przedsięwzięcia na rozwój wspólnego dziedzictwa
przyrodniczego w ramach bramy na wschód, bowiem teren objęty realizowanym przez niego
zakresem rzeczowym położony jest przy wschodniej granicy Państwa i na terytorium Puszczy, czy
wówczas kryterium jest spełnione przez projekt? Czy dla spełnienia kryterium obaj partnerzy
musieliby wykazywać pozytywny wpływ na rozwój wspólnego dziedzictwa przyrodniczego
w ramach bramy na wschód?
7. Czy w ramach naboru kwalifikowalne może być wykonanie ścieżki dydaktycznej na
fragmencie drogi wojewódzkiej (w tym moście drogowym) oraz czy możliwe jest kwalifikowanie
kosztów związanych z montażem urządzeń zabezpieczających ruch pieszy i rowerowy (balustrady
drogowe i mostowe)?

Ad. 1
W ramach naboru (Typ projektu 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) możliwe jest kwalifikowanie budowy zaplecza sanitarnego. Jednakże każdy wydatek
powinien być ściśle związany z projektem oraz być uzasadniony.
Ad. 2
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 kiedy projekt będzie realizowany na 13
działkach, z czego 4 z nich nie są położone na obszarze chronionym, ani w otulinie Wnioskodawca
powinien wykazać procentowy udział kosztów kwalifikowalnych na działkach, które znajdują się w
obszarze chronionym względem całości kosztów kwalifikowalnych projektu. W przypadku gdy
większy rzeczowo zakres projektu zostanie zrealizowany na obszarze chronionym lub w jego otulinie
warunek kryterium zostanie spełniony.
Ad.3 i 4.
W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości kwalifikowania infrastruktury dróg publicznych,
tak więc nie jest możliwy remont dróg gminnych w ramach projektu. Zgodnie z zapisami Regulaminu
konkursu za koszty niekwalifikowalne uznaje się wydatki związane z infrastrukturą dróg publicznych
(np. drogami dojazdowymi, obiektami mostowymi, węzłami komunikacyjnymi) na skrzyżowaniach
tras turystycznych z drogami, parkingami nie związanymi z ochroną obszarów cennych przyrodniczo.
Budowa parkingu przed Parkiem Narodowym może zostać uznana za koszt kwalifikowalny w ramach
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2 i 3 typu projektu. Jednakże każdy wydatek powinien być ściśle związany z projektem oraz być
uzasadniony.
Ad.5
Kryterium „Skala oddziaływania projektu”, a mianowicie „zasięg ponadlokalny przedsięwzięcia (na
terenie więcej niż jednej gminy)” punktuje projekty w ramach których przedsięwzięcie realizowane
jest na terenie więcej niż jednej gminy. Zgodnie z zapisami art. 33 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w celu
wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym
programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może
zostać utworzone partnerstwo, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
Stąd takie partnerstwo (nawet gdy partnerzy są oddaleni) nie zostanie podważone.
Ad 6.
W ramach kryterium „Skala oddziaływania projektu” rozpatrywany jest pozytywny wpływ
przedsięwzięcia na rozwój wspólnego dziedzictwa przyrodniczego w ramach bramy na wschód,
niezależnie od tego, który z partnerów odpowiada za realizację danego zadania. Na stronie 5
Regulaminu konkursu zostały wskazane przykładowe działania, które mogą być punktowane w
ramach tego kryterium i umożliwiają uzyskanie 15 punktów.
Ad. 7.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że należy doprecyzować w jaki sposób wykonanie ścieżki
dydaktycznej na fragmencie drogi wojewódzkiej (w tym moście drogowym) jest bezpośrednio
związane z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej? Czy w chwili obecnej
udostępniony jest ruch pieszy i rowerowy na tym fragmencie drogi wojewódzkiej i moście
drogowym? Jakie jest w obecnej chwili zabezpieczenie tej drogi i kto będzie odpowiedzialny za
zapewnienie bezpieczeństwa na tym fragmencie ścieżki dydaktycznej? Czy wykonanie ścieżki
wiązałoby się z przebudową fragmentu pasa drogowego drogi wojewódzkiej i mostu? Czy zarządca
drogi wojewódzkiej wyraża zgodę na korzystanie z pasa drogowego drogi wojewódzkiej?
Należy mieć na uwadze, iż w ramach naboru nie ma możliwości kwalifikowania infrastruktury dróg
publicznych takich jak drogi dojazdowe, obiekty mostowe, węzły komunikacyjne na skrzyżowaniach
tras turystycznych z drogami. Z uwagi na zbyt mało danych dotyczących planowanej inwestycji, IOK
nie może odpowiedzieć jednoznacznie na poniższe pytanie.

Proszę o informację, czy można otrzymać dofinansowanie w ramach niniejszego naboru na projekt
obejmujący przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych na terenie parku krajobrazowego
niezbędnych do opracowania planu ochrony tego obszaru? Istniejące parki krajobrazowe wpisują
się w definicję "centrum ochrony różnorodności biologicznej" podaną w regulaminie konkursu. Czy
w związku z tym przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych i wykonanie dokumentacji mieści
się grupie projektów: "Projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony różnorodności
biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody botaniczne, ekoparki", które
mogą otrzymać wsparcie?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w przypadku
projektów polegających na utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o
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rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody botaniczne, ekoparki możliwe jest wykonanie
dokumentacji w tym inwentaryzacji przyrodniczej.

Bardzo proszę o informację w zakresie działania 6.3 RPO WP. Mianowicie, czy projekty
niedotyczące gospodarowania zasobami wodnymi muszą być ujęte na listach nr 1 będących
załącznikami do Masterplanu dla dorzecza Odry i Wisły, czy wówczas Wnioskodawca wskazuje "nie
dotyczy"?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w przypadku gdy inwestycja nie ma wpływu na stan lub
potencjał jednolitych części wód warunek kryterium nie dotyczy projektu.

Bardzo proszę o informację, czy Wnioskodawcą w ramach naboru może być stowarzyszenie gmin, a
jego partnerami gminy? Czy właściwsze byłoby, aby jedna z gmin pełniła rolę partnera wiodącego
(Wnioskodawcy), a pozostałe partnerów (wówczas stowarzyszenie gmin nie uczestniczyłoby w
projekcie)?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w grupie
podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie znajdują się min. podmioty działające
w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wybór Lidera
projektu leży w kwestii Wnioskodawcy.

Bardzo proszę o informację, czy w ramach projektu możliwe jest kwalifikowanie wydatków
związanych z budową budynku gospodarczego drewnianego pokrytego gontem drewnianym?
Znajdowałyby się w nim niezbędne rzeczy do zachowania porządku na obszarze chronionym.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach konkursu 6.3 nie można uznać za
kwalifikowalne wydatków poniesionych na budowę budynku gospodarczego.

Bardzo proszę o informację, jakie dokumenty należy załączyć do WoD w przypadku realizacji
projektu w formule "zaprojektuj i wybuduj"? Ponadto bardzo proszę o informację, czy w ramach
naboru kwalifikowalne jest tworzenie miejsc do grilla i palenisk, co również ochraniać będzie
tereny przyrodnicze przed rozpalaniem ognia w miejscu do tego nie wyznaczonym?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że odpowiedź w sprawie niezbędnych dokumentów
dotyczących projektów realizowanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" została zamieszczona na
stronie www w komunikacie dotyczącym pytań, które wpłynęły do dnia 29.11.2018.
W ramach przedmiotowego konkursu nie ma możliwości kwalifikowania wydatków związanych z
wykonaniem miejsc do grilla i palenisk.
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1.
W ramach naboru możliwa jest budowa wieży widokowej oraz zakup lunet. Proszę jednak o
informację, czy kwalifikowalne będzie także oświetlenie tejże wieży oraz zakup instalacji
odgromowej i monitoringu?
2.
Czy w ramach naboru kwalifikowalne jest remontowanie istniejących dróg dojazdowych
prowadzących bezpośrednio do obszaru chronionego?
3.
Czy w ramach naboru kwalifikowalne jest wykonanie oświetlenia obszaru chronionego?
Oświetlenie po pierwsze przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się
po terenie, jak i zabezpieczać będzie przed deptaniem roślin, czy m.in. nielegalnym wywozem
śmieci do lasów po zmroku.
Ad. 1.
W przypadku montażu instalacji odgromowej oraz oświetlenia wieży widokowej, wydatek uznaje się
za kwalifikowalny. Natomiast zakup monitoringu związany jest z nadzorem i bezpieczeństwem wieży,
nie ma to wpływu na ochronę bioróżnorodności biologicznej i przyrodniczej, zatem wydatek jest
niekwalifikowalny.
Ad. 2.
W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości kwalifikowania wydatków związanych z
infrastrukturą dróg publicznych (np. drogami dojazdowymi, obiektami mostowymi, węzłami
komunikacyjnymi) na skrzyżowaniach tras turystycznych z drogami, parkingami nie związanymi z
ochroną obszarów cennych przyrodniczo.
Ad.3.
Wykonanie oświetlania obszaru chronionego jest zbyt szerokim zagadnieniem, zbyt mała ilość
informacji dotycząca realizowanego projektu oraz samego oświetlenia takiego obszaru (np.
oświetlenie całego parku, parkingu czy ścieżki dydaktycznej??) nie pozwala jednoznacznie stwierdzić
czy można taki wydatek uznać za kwalifikowalny.

Bardzo proszę o informację, jak powinno wyglądać tworzenie ścieżek dydaktycznych? Czy mogą
one zostać utworzone w ramach budowy lub remontu istniejących dróg gminnych? Czy muszą
wykraczać poza istniejący pas drogowy - np. pas drogowy musi być poszerzony i wówczas na
"poszerzeniu" może być utworzony ciąg pieszy, bądź pieszo-rowerowy wzbogacony o tablice
informacyjne? Rozumiem również, iż wybrana nawierzchnia ścieżek musi być przyjazna
środowisku, nie może być to np. asfalt? Ponadto, czy ścieżki te bezpośrednio muszą łączyć się np. z
wejściem do Parku Narodowego, lasu chronionego, czy wystarczy, że po prostu położone są na
obszarze chronionym?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że ścieżka dydaktyczna jest to szlak pieszy, wytyczony w
taki sposób, aby na jego trasie znalazło się jak najwięcej interesujących obiektów przyrodniczych
(ścieżka przyrodnicza). Celem tworzenia ścieżek dydaktycznych jest z jednej strony regulacja ruchu
turystycznego, zwłaszcza na terenach rezerwatów przyrody lub innych obszarach, na których
występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt, z drugiej natomiast edukacja poprzez obserwację
obiektów w ich naturalnym środowisku, co nie jest możliwe w sali lekcyjnej. Przebieg ścieżki
dydaktycznej planowany jest tak, by ingerencja w środowisko naturalne była jak najmniejsza.
Elementami zaplecza są tablice informacyjne, wiaty z ławkami bądź zadaszenia, wyznaczone punkty
widokowe.
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W ramach przedmiotowego konkursu za koszty kwalifikowane można uznać wydatki poniesione na
inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki
dydaktyczne, jednakże finansowanie uzależnione będzie od bezpośredniego i silnego związania
niniejszej interwencji z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej. Za koszty
niekwalifikowalne w przedmiotowym konkursie uznaje się wydatki związane z infrastrukturą dróg
publicznych (np. drogami dojazdowymi, obiektami mostowymi, węzłami komunikacyjnymi) na
skrzyżowaniach tras turystycznych z drogami, parkingami niezwiązanymi z ochroną obszarów
cennych przyrodniczo. W przypadku budowy lub remontu dróg gminnych oraz utworzenia ścieżki
dydaktycznej będącej częścią pasa drogowego należy zweryfikować czy możliwe będzie przedłożenie
dokumentacji technicznej, kosztorysów, pozwoleń na realizację inwestycji wyłącznie w zakresie
dotyczącym budowy ścieżki dydaktycznej oraz czy możliwy będzie podział inwestycji.
Przebieg ścieżek dydaktycznych powinien być ogólnodostępny, wytyczony w środowisku
przyrodniczym, wyposażony w tablice dydaktyczno-informacyjne. Zgodnie z zapisami regulaminu
konkursu finansowane będą jedynie projekty realizowane na obszarze objętym formami 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. Nawierzchnia
ścieżki powinna być dostosowana do warunków, na których zostanie utworzona ścieżka
uwzględniając ochronę różnorodności biologicznej i przyrodniczej. Najlepiej aby były to materiały
naturalne przyjazne środowisku.

Bardzo proszę o informację, czy w ramach 3 typu projektów można kwalifikować wykonanie
suszarni dla kajaków? W ramach wskaźników pojawia się bowiem długość szlaków kajakowych.
Suszarnia nie byłaby dużym budynkiem, ale jedynie czymś w rodzaju stojaku na rowery (metalowe
drążki na kajaki). Osoby płynące szlakami kajakowymi wzdłuż rzeki XXX mogłyby wysiąść na brzegu
rzeki, pozostawić kajak na suszarni i odbyć pieszą wędrówkę na obszarze chronionym. Dodatkowo
suszarnia zabezpieczałaby roślinność przed jej niszczeniem w wyniku pozostawiania ciężkich
kajaków w niewyznaczonych do tego miejscach. Ponadto efektem projektu byłoby zachęcenie
społeczeństwa do wybierania ekologicznych środków transportu - w tym przypadku dotarcie do
obszaru chronionego byłoby możliwe dzięki podróży kajakiem, a nie samochodem. Jest to
niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności, gdyż zmniejszona zostanie tzw.
emisja liniowa pochodząca z transportu.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach przedmiotowego konkursu jest możliwość
kwalifikowania suszarni dla kajaków w formie metalowego stojaku z zadaszeniem. Jednakże każdy
wydatek powinien być ściśle związany z projektem oraz być uzasadniony.

Czy w ramach konkursy kosztem kwalifikowanym zadania może być przebudowa mostu leżącego
na obszarze NATURA 2000?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości
kwalifikowania przebudowy mostu. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu za koszty
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niekwalifikowalne uznaje się wydatki związane z infrastrukturą dróg publicznych (np. drogami
dojazdowymi, obiektami mostowymi, węzłami komunikacyjnymi) na skrzyżowaniach tras
turystycznych z drogami, parkingami nie związanymi z ochroną obszarów cennych przyrodniczo.
__________________________________________________________________________________

Proszę o wyjaśnienie następujących kosztów czy mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowalnych:
1.
W ramach typu 2 Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w
zakresie edukacji ekologicznej” planuje się wykonać modernizację istniejącego ośrodka edukacji
ekologicznej, w ramach którego przewidziano wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych,
podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiany podłogi, odświeżenia ścian oraz wymiana okien i drzwi,
docieplenie ścian i stropu oraz wykonanie ogrzewania. Czy w ramach konkursu i wskazanego typu
wyżej wymienione elementy prac budowlanych mogą zostać uznane za kwalifikowalne?
2.
W ramach typu 3 planuje się wykonanie slipu dla łodzi nad rzeką. W chwili obecnej na
terenie gminy nie ma wskazanego miejsca do wodowania i wyciągania niewielkich łodzi. W związku
z tym osoby pływające (turyści, wędkarze, straż pożarna) robią to w różnych miejscach niszcząc
przy tym nadbrzeże rzeki i naturalną roślinność. Gmina ma w zamyśle wykonanie slipu (w postaci
równi pochyłej schodzącej z lądu w głąb wody, służąca do wodowania lub wyciągania na brzeg
niewielkich jednostek pływających poprzez przewożenie ich na wózku kołowym) w celu wskazania
jednego miejsca wyznaczonego do wodowania łodzi, a tym samym ochrony naturalnych i cennych
przyrodniczo siedlisk tu występujących. W momencie gdy będzie wyznaczone miejsce do
wodowania, Gmina będzie miała możliwość zakazania wodowania w miejscach nie wyznaczonych
oraz karania turystów, którzy się do tego nie stosują. Działanie umożliwi uregulowanie ruchu
jednostek pływających, przypadkowe niszczenie miejsc cennych przyrodniczo i tym samym ochronę
cennych walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000. Tym samym czy koszt wykonania slipu
można uznać za koszt kwalifikowalny?
3.
W ramach typu 3 planuje się wykonanie parkingu dla kamperów uzbrojonego w media typu
energia elektryczna, woda i kanalizacja. Z uwagi na cenne obszary przyrodnicze w obszarze
nadrzecznym rzeki XXX, Gmina chce stworzyć wyznaczone i wydzielone z przestrzeni miejsce do
parkowania dla kamperów w celu zapobiegania niekontrolowanemu niszczeniu cennych zasobów
przyrodniczych. Ze względu na prowadzone projekty i działania promocyjne ruch turystyczny na
obszarze gminy wzrasta. Jednocześnie brak jest wyznaczonych i dostosowanych miejsc m.in. dla
kamperów. W chwili obecnej posiadacze kamperów zatrzymują się gdziekolwiek, w tym w obrębie
cennych siedlisk przyrodniczych. Istnieje poważny problem z niekontrolowanym pozbywaniem się
nieczystości (ścieki), czy też śmieci. Należy wykonać adekwatną infrastrukturę, która pozwoli
odwiedzającym ten teren na zachowania prośrodowiskowe, skanalizuje ruch turystyczny oraz
przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej. W efekcie pozwoli to na ochronę i zachowanie
cennych ekosystemów rzeki XXX. W związku z powyższym, czy koszt wykonania parkingu z
uzbrojeniem byłby kosztem kwalifikowanym? Parking będzie odpowiednio oznaczony, a także
wyposażony w edukacyjne ławostoły, tablice edukacyjne i edukacyjną wiatę drewnianą, a także
kosze na śmieci.
4.
W ramach typu 3 planuje się wykonanie oświetlenia ścieżek dydaktycznych w istotnych
miejscach (np. parking rowerowy, parking kamperów, przejścia i rozwidlenia ścieżki dydaktycznej
wyposażone w tablice informacyjne i interaktywne wiodące do punktów widokowych).
Oświetlenie umożliwi korzystanie ze ścieżki dydaktycznej całorocznie i całodobowo, tym samym
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zapewnione zostanie wykorzystanie powstałej infrastruktury w możliwie największym zakresie.
Czy wykonanie oświetlenia będzie kosztem kwalifikowalnym?
5.
W celu utrzymania zagrożonych gatunków ryb w obszarze rzeki XXX należy wprowadzić
działania ochronne polegające na odtworzeniu i utrzymaniu oraz reintrodukcji gatunków. W
ramach projektu zaplanowano oczyszczenie i budowę progów piętrzących umożliwiających
zasilanie wodą starorzecza. Tym samym przywrócone zostaną warunki umożliwiające
występowanie ryb, odbywanie przez nie tarła oraz rozwój narybku. Do starorzecza zostaną
wpuszczone ryby. Prace zostaną wykonane pod nadzorem ichtiologa. Zostaną wykonane tablice
edukacyjne oraz kładka która umożliwi obserwację zbiornika. Czy wymieniony wyżej zakres prac
można uznać za kwalifikowalne? Czy wskazane prace można ująć w trzecim typie projektu?
Ad. 1.
W ramach przedmiotowego konkursu w typie 2 „Doposażenie i modernizacja ośrodków
prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej” niżej wymienione prace budowlane
związane z modernizacją już istniejącego ośrodka edukacji ekologicznej mogą zostać uznane za
wydatek kwalifikowalny w projekcie. Każdy wydatek powinien być ściśle związany z projektem oraz
być uzasadniony.
Ad. 2.
W ramach przedmiotowego konkursu koszt wykonania slipu dla jednostek pływających można uznać
za koszt kwalifikowalny projektu. Jednakże jak wskazano powyżej każdy wydatek powinien być ściśle
związany z projektem oraz być uzasadniony.
Ad. 3 i 4.
W ramach przedmiotowego konkursu w typie 3 dopuszcza się roboty budowlane związane z budową
parkingu, wykonaniem oświetlenia ścieżek dydaktycznych. Jednakże należy pamiętać, że koszt
infrastruktury towarzyszącej takiej jak uzbrojenie parkingu we wszystkie media typu energia
elektryczna, woda i kanalizacja oraz oświetlenie ścieżek dydaktycznych powinno mieć jedynie
charakter uzupełniający.
Ad. 5.
W ramach przedmiotowego konkursu działania związane z renaturyzacją rzek i dolin rzecznych nie
wpisują się w typ trzeci projektu. Działania takie można kwalifikować w ramach typu 2 zgodnie z
SZOOP, który nie został wskazany do realizacji w niniejszym konkursie.

Czy istnieje zamknięty katalog możliwych technologii wykonania nawierzchni ścieżek edukacyjnych
w ramach projektu?
Np. czy Gmina może wykonać ścieżkę dydaktyczną o nawierzchni asfaltowej?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach przedmiotowego konkursu nie został
określony katalog wykonalności technologicznych ścieżek dydaktycznych. Jednakże mając na uwadze,
iż celem działania 6.3 jest ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu w przypadku
wszystkich prac, w tym również dotyczących budowy ścieżek, zasadnym byłoby użycie materiałów
mających jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko.

8

Planując przedsięwzięcie należy w pierwszej kolejności brać pod uwagę aby rozwiązania/materiały
nie szkodziły środowisku naturalnemu. Dopiero w sytuacji gdzie zastosowanie naturalnych
nawierzchni nie jest techniczne wykonalne, dopuszczalne są inne rozwiązania technologiczne.
Każda nawierzchnia mniej lub bardziej ingeruje w środowisko, a toczący się na niej ruch - nawet ten
pieszy - przyczynia się do erozji gleby i jej nadmiernego zagęszczenia, uszkadza korzenie okolicznych
drzew itp. Jednak poprzez odpowiedni dobór materiałów i sposób ich ułożenia możemy te szkody
zminimalizować. Przede wszystkim zadbajmy o swobodny odpływ deszczówki z nawierzchni do
gruntu. Poza tym nawierzchnie przepuszczające wodę nie nagrzewają się tak mocno jak
nieprzepuszczalne, a część wsiąkającej do gruntu deszczówki mogą wykorzystać rosnące obok rośliny.
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