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 11 lutego 2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi:
1) Czy niżej wymieniony zakres projektu i jego położenie wpisuje się w założenia działania 6.3 i
kwalifikuje się do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD. 06.03.00-IZ.00-20-001/18?,
2) Czy niżej wymieniony zakres i jego położenie spełnia warunek podany w pkt 3.2 Regulaminu
Oceny i Wyboru Projektów: „Projekt jest traktowany jako zlokalizowany na obszarze chronionym,
gdy większy rzeczowo jego zakres jest realizowany na tym obszarze lub/i w jego otulinie”?.
Planowany do złożenia w ramach konkursu nr RPPD. 06.03.00-IZ.00-20-001/18 projekt obejmuje
wykonanie:
- szlaku kajakowego wraz ze ścieżką dydaktyczną z miejscami do cumowania i wodowania,
- 2 ścieżek dydaktycznych,
- ścieżki spacerowej,
- ścieżki rowerowej,
- parkingów,
- ustawienie ławek z pergolą, palisad dla wędkarzy, aneksów z ławkami, aneksów z ławkami i
stolikami, stojaków na rowery,
- zejść dla wędkarzy w postaci schodów skarpowych.
Powierzchnia na jakiej zostaną zlokalizowane w/w elementy wynosi ok. 22 ha, z czego 18 ha to
obszary objęte ochroną, pokryte wodami płynącymi (Park krajobrazowy, Obszary Natura 2000).
Na obszarze objętym ochroną zostanie utworzony szlak kajakowy wraz ze ścieżką dydaktyczną,
miejscami do cumowania i wodowania. Powstanie on na szlaku transgranicznym prowadzącym na
Litwę i Białoruś (co wpisuje się w koncepcję rozwoju wspólnego dziedzictwa przyrodniczego w
ramach bramy na wschód).
Pozostałe elementy projektu powstaną na obszarze bezpośrednio przylegającym do obszaru
objętego ochroną, co pozwoli na dywersyfikację ruchu turystycznego. Zostanie on skierowany poza
obszary chronione, jednak bezpośrednio do nich przylegające, wyposażone w infrastrukturę
przyczyniającą się ochronie środowiska przyrodniczego. Taki zabieg pozwoli na ograniczenie
antropopresji, zniweluje niekorzystne oddziaływanie człowieka na wybrane komponenty
środowiska (np. rozdeptanie szlaków, wydeptywanie gatunków roślin, wzmożenie procesów
erozyjnych).
Efekty projektu umożliwią ochronę gatunków zagrożonych.
Projekt swoim zakresem dotyczył będzie ekoturystyki, gdyż integrował będzie działalność
turystyczną z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, wpłynie na
kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego.
Projekt pozwoli na bezpośredni kontakt turysty z przyrodą w obrębie otwartych nie
zdewastowanych przyrodniczych obszarów chronionych, jak również będzie miał pozytywny wpływ
na aktywizację życia społeczno-gospodarczego w obrębie obszarów Natura 2000 oraz w ich
otoczeniu, poprzez wskazywanie działań związanych z tworzeniem pakietów usług dla różnych
form aktywności w ramach ekoturystyki.
W odpowiedzi na Państwa pytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że 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.
W przypadku kiedy projekt będzie realizowany na obszarze 22 ha, z czego 4 ha nie są położone na
obszarze chronionym, ani w otulinie Wnioskodawca powinien wykazać, zakres rzeczowy, a co za tym
idzie, procentowy udział kosztów kwalifikowalnych, 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 (zakres rzeczowy projektu
powinien generować większą wartość kosztów kwalifikowalnych) warunek kryterium zostanie
spełniony.
Ponadto w ramach konkursu finansowanie wydatków inwestycyjnych uzależnione będzie od
bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony różnorodności
biologicznej i przyrodniczej. Każdy wydatek powinien być ściśle związany z projektem oraz powinien
być uzasadniony. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż z uwagi na brak szczegółowych
informacji dotyczących celowości, zasadności i zakresu rzeczowego poniesienia wydatków
zlokalizowanych poza obszarem chronionym (związanych z wykonaniem m.in.: ścieżki spacerowej,
parkingów, ustawienia ławek z pergolą, palisad dla wędkarzy, aneksów z ławkami, aneksów z
ławkami i stolikami, zejść dla wędkarzy w postaci schodów skarpowych) nie może potwierdzić, iż
wydatki będą uznane za kwalifikowalne.
__________________________________________________________________________________
Otrzymałam od Państwa informację, iż w ramach naboru kwalifikowalne może być wykonanie
stojaka metalowego zadaszonego na kajaki? A czy kwalifikowalne będzie zadaszenie już
istniejącego stojaka? Będzie on chronił kajaki przed wpływem czynników atmosferycznych,
jednocześnie zachęcając do spływów kajakowych i tym samym do podziwiania przyrody i
zwiększania swojej wiedzy na temat środowiska.
Dodatkowo, czy za kwalifikowalną można uznać wymianę nawierzchni istniejącego deptaka
wykonanego z asfaltu na starobruk? Deptak ten zostanie wyposażony w tablice edukacyjne, stanie
się ważną ścieżką dydaktyczną promującą ochronę przyrody.
W odpowiedzi na Państwa pytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach
niniejszego konkursu możliwe jest kwalifikowanie kosztów zadaszenia już istniejącego stojaka na
kajaki oraz kosztów wymiany nawierzchni istniejącego deptaka wykonanego z asfaltu na starobruk.
Jednakże należy pamiętać, że finansowanie uzależnione będzie od bezpośredniego i silnego związania
niniejszej inwestycji z promowaniem różnorodności biologicznej i przyrodniczej. Ponadto każdy
wydatek powinien być ściśle związany z projektem oraz powinien być uzasadniony. Stąd
Wnioskodawca powinien przedłożyć uzasadnienie m.in. dla wymiany nawierzchni, co pozwoli
Oceniającym na zweryfikowanie niezbędności takich wydatków.
__________________________________________________________________________________
Bardzo proszę o informację, czy w ramach naboru do działania 6.3 RPO WPl możliwa jest wymiana
nawierzchni istniejącego deptaka (ścieżki dydaktycznej)?
W odpowiedzi na Państwa pytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie z zapisami
Regulaminu konkursu koszty związane z budową, przebudową lub remontem ścieżki dydaktycznej
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można uznać za wydatki kwalifikowalne w sytuacji gdy finansowanie inwestycji będzie uzależnione
od bezpośredniego i silnego związania niniejszej inwestycji z promowaniem ochrony różnorodności
biologicznej i przyrodniczej. Ponadto każdy wydatek powinien być ściśle związany z projektem oraz
być uzasadniony.
__________________________________________________________________________________
W ramach projektu Gmina przewiduje oznakowanie około 17 km ścieżki dydaktycznej
poprzez oznakowanie poziome farbą (znaki początku i końca, znaki skrętu, strzałek kierunkowych,
znaki skrzyżowań, znaki informacyjne). W zamyśle nawierzchnia pozostaje bez zmian zaś znaki
umieszczane będą za pomocą farb. Ścieżka ta oznakowania zostanie również tablicami
edukacyjnymi. Czy wówczas długość tak wytyczonej ścieżki może zostać wliczona do kryterium
punktowego nr 6 "Zakres ochrony w ramach projektu"?
W odpowiedzi na Państwa pytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że „W przypadku
projektów polegających na wykorzystaniu naturalnych zasobów przyrodniczych punkty przyznawane
będą w zależności od długości ścieżek dydaktycznych/powierzchni terenów wypoczynkowych” w
ramach kryterium punktowego nr 6 "Zakres ochrony w ramach projektu” punkty można uzyskać za
wyznaczenie/utworzenie nowych ścieżek dydaktycznych. Zatem jeżeli w ramach projektu Gmina
przewiduje oznakowanie około 17 km ścieżki dydaktycznej w miejscu gdzie wcześniej nie było
wyznaczonej, oznakowanej ścieżki uznaje się, iż jest to nowoutworzona ścieżka. W celu
potwierdzenia wyznaczonej/utworzonej/wybudowanej ścieżki dydaktycznej Wnioskodawca
zobowiązany będzie przedłożyć mapę przedstawiającą długość i trasę tejże ścieżki.
__________________________________________________________________________________
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi w ramach naboru RPPD. 06.03.00-IZ.00-20-001/18 Działania
6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu:
Czy szlaki i ścieżki utworzone w ramach projektu powinny być zgłoszone do ewidencji PTTK oraz czy
oznakowanie powinien wykonać uprawniony znakarz?

W odpowiedzi na Państwa pytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że szlaki i ścieżki
utworzone w ramach projektu należy oznaczyć zgodnie z „Instrukcją znakowania szlaków
turystycznych PTTK”. W instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK są określone zasady
ewidencji, oznakowania szlaków turystycznych i techniki znakowania przez przeszkolonych znakarzy
PTTK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
__________________________________________________________________________________
Czy w ramach naboru kosztem kwalifikowalnym może być koszt robót budowlanych
wykończeniowych budynku XXX - budynek jest w trakcie budowy, aktualnie jest to stan surowy
zamknięty.
Zgodnie z dokumentacją budowlaną "Projektowany budynek chaty edukacji przyrodniczej stanowił
będzie zabudowę usługową o funkcji edukacyjnej. Służył będzie edukacji ekologicznej związanej z
ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody występujących
na terenie gminy. Przewiduje się też wykorzystanie obiektu do celów badawczych i rozwojowych
poprzez przygotowanie i udostępnianie zaplecza naukowo-badawczego do prowadzenia
wszelkiego rodzaju badań a także stworzenie zaplecza socjalnego dla osób prowadzących takie
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badania". Po ukończeniu budynek będzie pełnił funkcje edukacyjne zgodnie z założeniami
dokumentacji budowlanej.
W roku 2014 r. wybudowano na tej samej nieruchomości ścieżkę edukacji przyrodniczej wraz z
altana i miejscem na ognisko. Nieruchomość leży w obszarze chronionego krajobrazu.
Roboty wykończeniowe budynku byłyby jednym z wielu działań określonych we wniosku o
dofinansowanie, pozostałe działania to głównie prace badawcze oraz dokumentacja związana z
ochroną różnorodności biologicznej i przyrodniczej.
Wykończenie budynku planujemy w ramach typu 2: Doposażenie i modernizacja ośrodków
prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (koszty kwalifikowane:
rozbudowa/modernizacja/doposażenie istniejących ośrodków prowadzących działalność w
zakresie edukacji ekologicznej);
pozostałe planowane działania:
w ramach typu 1: a) inwentaryzacja przyrodnicza na terenie Gminy wraz z planem ochrony
gatunków roślin objętych ochroną, stwierdzonych na terenie Zespołu; b) ekspertyzy
dendrologiczne dwóch z pomników przyrody na terenie gminy: sosny zwyczajnej i dębu
szypułkowego wraz z planami ich ochrony; c) ogólny opis flory i fauny występującej w Obszarze
Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy wraz z mapą występowania zagrożonych i ciekawych
gatunków - do wykorzystania m.in. w celu odpowiedniego oznakowania tych miejsc oraz
opracowania gier terenowych dla grup zorganizowanych;
w ramach typu 3: a) budowa wieży widokowej, drewnianej, z lunetą do obserwacji na czynną
odkrywkową kopalnię kredy, dolinę XXX, w tym obszary objęte dyrektywą siedliskową i ptasią
"NATURA 2000" wraz z zagospodarowaniem terenu: wejście na działkę na której ma stać wieża schody w wysokiej skarpie, prawdopodobnie z kamienia polnego lub drewnianej palisady, na
działce ustawienie zadaszonych stolików piknikowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz
tablic edukacyjnych dot. m.in. chronionej roślinności kserotermicznej porastającej wzniesienie, na
którym zostanie ustawiona wieża, dot. pozyskiwania kredy, gatunków ptaków i zwierząt objętych
ochroną NATURY 2000, które można zaobserwować za pomocą lunety; cel zagospodarowania:
umożliwienie prowadzenia plenerowych lekcji z edukacji przyrodniczej dla grup zorganizowanych
(dla ok. 25 osób); b) budowa ścieżki turystyczno - edukacyjnej o długości ok. 3 km: ścieżka po
trudnych terenach z wąwozami i wzniesieniami, w tym m.in. kładki, ławki do odpoczynku, tablice
informacyjne o gatunkach chronionych występujących na terenie Zespołu; ścieżka stanowić będzie
jednocześnie atrakcję turystyczną; c) czyszczenie pielęgnacyjne wzgórz terenu: odkrzaczenie,
usunięcie części zadrzewień w celu przywrócenia warunków wzrostu rzadkiej roślinności
chronionej na tym terenie.

W odpowiedzi na Państwa pytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach typu 2:
Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej
możliwe jest kwalifikowanie wydatków związanych z rozbudową, modernizacją i doposażeniem
wyłącznie dla istniejących ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.
Z otrzymanych informacji wynika, że Ośrodek Edukacji Przyrodniczej jest aktualnie w trakcie budowy,
w stanie surowym zamkniętym, tak więc nie jest budynkiem aktualnie prowadzącym działalność w
zakresie edukacji ekologicznej i nie spełnia warunków typu projektu 2.
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Pozostałe działania planowane do realizacji w ramach projektu są zgodne ze wskazanymi typami
projektów i znajdują się w katalogu kosztów kwalifikowalnych. Należy przy tym pamiętać, że każdy
wydatek powinien być ściśle związany z projektem i być uzasadniony.
__________________________________________________________________________________

Proszę o odpowiedź czy w ramach naboru można kwalifikować wykonanie wiaty ogniskowej.
Wiata ma być zadaszona z ławkami, a przed nią znajdować się będzie palenisko (czyli palenisko
stanowi oddzielną część, niezwiązaną bezpośrednio z wiatą).
W odpowiedzi na Państwa pytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach konkursu
nie ma możliwości kwalifikowania wydatków związanych z wykonaniem miejsc do grilla, palenisk oraz
wiaty ogniskowej.
__________________________________________________________________________________

Gmina XXX zwraca się z prośbą o udzielenie informacji w poniższym zakresie:
Gmina w ramach projektu z działania 6.3 planuje m.in. wykonanie kładki dla pieszych, na co zostało
wydane pozwolenie wodno-prawne. Kładka ta umieszczona jest nad ujściem kanału A do rzeki XXX,
nie wchodzi ona bezpośrednio na rzekę XXX. Stanowić będzie ona element ścieżki edukacyjnej,
zlokalizowanej w znacznej części w pasie nadrzecznym po lewej stronie nieobwałowanego odcinka
rzeki XXX, częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Początkowy odcinek tejże
ścieżki rozpoczynać się będzie w pasie drogi gminnej, zaś odcinek końcowy w pasie drogi
wojewódzkiej.
Czy w związku z tym:
- obligatoryjne jest spełnienie kryterium formalnego mówiącego, iż konieczne jest „wykazanie
zgodności 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 (co powinien potwierdzać odpowiedni dokument) oraz powinny być ujęte
na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanu dla dorzecza Odry i Wisły”, czy:
- kryterium to "nie dotyczy" tejże inwestycji?
Pytanie to jest istotne również w kontekście komunikatu ministerstwa wydaje się, że wydanego w
przedmiotowej sprawie:
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/wydawanie-deklaracji-zgodnosci-z-ramowadyrektywa-wodna

Instytucja Organizująca Konkurs, informuje że w przedmiotowym projekcie podane kryterium
formalne „nie dotyczy” wskazanej inwestycji.
__________________________________________________________________________________
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W związku z naborem na działanie 6.3 zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie:
Czy posiadają Państwo wytyczne do umów partnerstwa, dla podmiotów pragnących realizować
projekt w partnerstwie?
W odpowiedzi na Państwa pytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że obowiązującymi
wytycznymi w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie są Wytyczne w zakresie realizacji
zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
__________________________________________________________________________________
Bardzo proszę o wyjaśnienie, czy dla poniższego zakresu rzeczowego projektu obligatoryjne jest
spełnienie kryterium formalnego mówiącego, iż, cyt: "wykazanie zgodności 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
(co powinien potwierdzać odpowiedni dokument) oraz powinny być ujęte na listach nr 1 będących
załącznikami do Masterplanu dla dorzecza Odry i Wisły", czy kryterium to "nie dotyczy" tejże
inwestycji.
Mianowicie, w ramach projektu planuje się wykonanie kładki dla pieszych, na co zostało wydane
pozwolenie wodno-prawne. Konieczne będzie zatem dokonanie robót w obrębie wód publicznych.
W odpowiedzi na Państwa pytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach
kryterium należy ocenić czy inwestycje oraz działania ujęte w projekcie mają wpływ na stan zasobów
wodnych oraz cele ochrony wód wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. W przypadku
stwierdzenia, że projekt będzie miał wpływ na powyższe, działania związane z projektem powinny
być ujęte na liście nr 1 (załącznik do Master Planu)- Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na
osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód.
Do Masterplanu zostały wpisane inwestycje wynikające z krajowych i regionalnych strategii, z planu
gospodarowania wodami w dorzeczu. Na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie znajduje się informacja, że „Do Master Planów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry zostało
zgłoszonych ponad 6 tys. inwestycji. W procesie oceny tych projektów przeanalizowano, dla każdej
inwestycji indywidualnie, czy istnieje zagrożenie, iż może ona spowodować nieosiągnięcie dobrego
stanu/potencjału lub pogorszenie stanu/potencjału jednolitych części wód i czy w związku z tym
rozważyć należy zastosowanie odstępstwa od celów środowiskowych zgodnie z Ramową Dyrektywą
Wodną. Analizę wpływu planowanych na danym obszarze dorzecza inwestycji odniesiono także do
poszczególnych jednolitych części wód, dla których indywidualnie rozpatrywano wpływ
podejmowanych w jej obrębie działań inwestycyjnych na możliwość osiągnięcia celów
środowiskowych. Analizie zostały poddane inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub
remoncie planowanych lub istniejących obiektów hydrotechnicznych oraz pozostałych inwestycji
mających wpływ na hydromorfologię cieków wód powierzchniowych.”
W omawianym przypadku prace związane będą z budową kładki dla pieszych i prace w obrębie wód
publicznych związane z powyższym nie powinny mieć wpływu na stan jakości wód powierzchniowych.
Jeżeli na zakres tych prac zostało wydane pozwolenie wodnoprawne należy uznać, że warunek
kryterium nie dotyczy projektu. Jeżeli natomiast Państwa inwestycja została zgłoszona do Master
Planu i ujęta na liście nr 1 będącej załącznikiem do Master Planu dla dorzecza Odry i Wisły, warunek
kryterium dotyczy projektu.
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__________________________________________________________________________________
Zwracam się z pytaniem do działania 6.3: Czy w ramach działań związanych z 3 typem projektu jako
zadaszone miejsce wypoczynku można wybudować wiatę drewnianą o wymiarach 8 x 13 m o takiej
konstrukcji aby co najmniej 1 ściana (1 albo 2 ściany) mogła być w sposób ruchomy
demontowana/odsłaniana (np w formie drewnianych żaluzji), tak aby wiata mogła być tez dla
celów edukacyjnych wykorzystywana w zimie.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach niniejszego konkursu dopuszczalne jest
kwalifikowanie wydatków związanych budową miejsc odpoczynku, tak więc wybudowanie
drewnianej wiaty może zostać uznane za koszt kwalifikowalny w projekcie. Jednocześnie należy
pamiętać, że finansowanie Inwestycji wykorzystujących naturalne zasoby przyrodnicze (Typ 3)
uzależnione będzie od bezpośredniego i silnego związania z promowaniem różnorodności
biologicznej i przyrodniczej. Ponadto każdy wydatek powinien być ściśle związany z projektem oraz
powinien być uzasadniony. Wnioskodawca powinien wskazać m.in. jakie działania będzie realizował
oraz do jakiej liczby osób zostaną one skierowane.
__________________________________________________________________________________
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy jeżeli w projekcie budowlanym przewidziano utworzenie ścieżki dydaktycznej kolidującej
z istniejącymi nasadzeniami, wówczas w przypadku ich wycinki konieczne jest przeprowadzenie
nasadzeń kompensacyjnych?
2. Czy jeżeli w ramach projektu przewidziano działania wyłącznie w ramach typu 3 konkursu
(nasadzenia, wiaty, ścieżki dydaktyczne itp.), jako element projektu można uwzględnić zakup 13
figur (eksponatów) zwierząt, które zamieszkują lub zamieszkiwały region Puszczy XXX na potrzeby
istniejącego Ośrodka Edukacji Ekologicznej podlegającego Gminie?
3. W ramach projektu przewiduje się utworzenie pomostu rekreacyjnego (opartego na palach
drewnianych wbijanych w dno zbiornika). Gmina dokonała zgłoszenia wykonywania czynności,
robót, urządzeń wodnych lub innych działań niewymagających pozwolenia wodnoprawnego do
Starosty. Czy w związku z tym, jeżeli zadanie nie wymaga pozyskania pozwolenia wodnoprawnego:
obligatoryjne jest spełnienie kryterium formalnego mówiącego, iż konieczne jest „wykazanie
zgodności 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 (co powinien potwierdzać odpowiedni dokument) oraz powinny być ujęte
na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanu dla dorzecza Odry i Wisły”,
czy
kryterium to "nie dotyczy" tejże inwestycji?
4. Czy w ramach działania kwalifikowalne może być wykonanie punktu poboru wody na słupku
granitowym wraz z przyłączem wody oraz ze studzienką wodomierzową?
5. Czy w ramach działania możliwe jest uznanie za kwalifikowalne budowy zjazdu z drogi
powiatowej do działki na obszarze chronionym, gdzie powstanie projektowana infrastruktura
turystyczna zapobiegająca antropopresji i wzmacniająca różnorodność biologiczną?
6. Czy w ogóle w ramach naboru kwalifikowalna jest budowa zjazdu z jakichkolwiek dróg do
obszaru chronionego?
W odpowiedzi na Państwa pytania, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że:
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Ad. 1. Plan nasadzeń kompensacyjnych pozostaje w kwestii uznania organu wydającego zezwolenie
na wycinkę drzew.
Ad.2. Zgodnie z Regulaminem konkursu doposażenie ośrodka prowadzącego działalność w zakresie
edukacji ekologicznej możliwe jest jedynie w ramach typu 2 .
Ad.3. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w powyższym przypadku kryterium „nie dotyczy”
projektu.
Ad.4. W ramach przedmiotowego konkursu dopuszcza się wykonanie poboru wody w ramach
infrastruktury towarzyszącej, której koszt powinien mieć jedynie charakter uzupełniający. Należy przy
tym pamiętać, że każdy wydatek związany z projektem powinien być uzasadniony oraz ściśle
związany z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej.
Ad. 5, 6. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że odpowiedź na pytania dotyczące
infrastruktury dróg publicznych (np. drogi dojazdowe) została zamieszczona na stronie www w
komunikacie dotyczącym pytań, które wpłynęły do dnia 25 stycznia 2019 r.
Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi dot. punktu Ad. 2. Czy realizując 3 typ projektu,
Wnioskodawca nie może zrealizować jednego zadania w ramach 2 typu, tj. realizować 2 typy
przedsięwzięć jednocześnie?
W ramach typu 3 wykonane byłyby ścieżki edukacyjne i inne działania zmierzające stricte do
ochrony różnorodności biologicznej oraz w ramach typu 2 zakupiono by eksponaty do
funkcjonującego ośrodka edukacji ekologicznej.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach konkursu dopuszcza się możliwość
dowolnego łączenia typów w jednym projekcie. Jednakże zaleca się by kategorie wydatków w
budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie były pogrupowane z podziałem na typy projektów
zawarte we wniosku o dofinansowanie.

__________________________________________________________________________________
Bardzo proszę o odpowiedź, czy w ramach działania 6.3 RPO WPl możliwe jest kwalifikowanie
wydatków związanych z rozbiórką budynku gospodarczego? W miejscu tym utworzona zostanie
infrastruktura służąca zapobieganiu antropopresji, a tym samym zachowaniu różnorodności
biologicznej.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie z Regulaminem konkursu dopuszcza się
rozbudowę i modernizację istniejących ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji
ekologicznej. Należy przy tym pamiętać, że każdy wydatek poniesiony w projekcie powinien być
uzasadniony i powinien przekładać się na realizację celów Działania 6.3. Finansowanie uzależnione
jest od bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony
bioróżnorodności.
__________________________________________________________________________________
Mam pytanie do naboru 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. Czy w
ramach naboru można kwalifikować koszt wykonania dokumentacji budowlanej (formuła
zaprojektuj i wybuduj)?
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Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach niniejszego naboru wydatki związane z
wykonaniem dokumentacji technicznej będą uznane za koszt kwalifikowalny w projekcie.
__________________________________________________________________________________
Bardzo proszę o odpowiedź, czy w ramach działania 6.3 RPO WPl możliwe jest kwalifikowanie
wydatków związanych z rozbiórką budynku gospodarczego? W miejscu tym utworzona zostanie
infrastruktura służąca zapobieganiu antropopresji, a tym samym zachowaniu różnorodności
biologicznej.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie z Regulaminem konkursu dopuszcza się
rozbudowę i modernizację istniejących ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji
ekologicznej. Należy przy tym pamiętać, że każdy wydatek poniesiony w projekcie powinien być
uzasadniony i powinien przekładać się na realizację celów Działania 6.3. Finansowanie uzależnione
jest od bezpośredniego i silnego związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony
bioróżnorodności.
__________________________________________________________________________________
Zwracam się z prośba o wyjaśnienie poniższych kwestii:
1. Czy projekt realizowany na obszarze istniejącego ogrodu botanicznego (który sam w sobie
jest formą ochrony), spełnia szczegółowe warunki konkursu? Wspomniany ogród
botaniczny został zatwierdzony decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz
nie leży na żadnym innym obszarze chronionym, wskazanym Ustawie o ochronie przyrody.
2. Czy w ramach 1 typu projektu możliwe jest stworzenie oddziału ogrodu botanicznego przez
Wnioskodawcę, który prowadzi już obecnie ogród botaniczny? Planowany do utworzenia
oddział ogrodu botanicznego będzie mieścił się w innej lokalizacji oraz dotyczyć będzie
innych grup gatunków.
3. Czy w ramach typu 2 projektu, wymagane jest formalne (np. statutowe) potwierdzenie, że
dany ośrodek prowadzi działalność w zakresie edukacji ekologicznej? Czy konieczne jest
przedstawienie dokumentacji, potwierdzającej powyższe?
4. Jakie roboty budowalne mogą być kwalifikowalne w ramach typu 1 projektu?
W odpowiedzi na Państwa pytania, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że:
Ad. 1
W ramach konkursu finansowane mogą być realizowane jedynie projekty 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. Zatem projekt, który realizowany będzie na obszarze ogrodu
botanicznego, nie objętego w/w formami przyrody nie może być finansowany w ramach konkursu.
Ad. 2
W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty polegające na utworzeniu centrów
ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody
botaniczne, ekoparki (typ 1). Utworzenie oddziału ogrodu botanicznego można uznać za wydatek
kwalifikowalny pod warunkiem spełnienia wymogu wymienionego w pkt 1 odpowiedzi oraz założenie
ogrodu botanicznego musi odbywać się zgodnie z właściwymi dla tego rodzaju inwestycji przepisami,
w szczególności z przepisami ustawy o ochronie przyrody.
Ad. 3.
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Zgodnie z zapisami Regulaminu 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.
Ad. 4
Zgodnie z Regulaminem konkursu w pkt. 11.3 wskazany został katalog kosztów kwalifikolwalnych i
niekwalifikowalnych. Ponadto 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. Do obowiązków
Wnioskodawcy należy także przedstawienie wyczerpujących informacji opisowych”. Z uwagi na brak
informacji dotyczących przedmiotu, zakresu oraz realizowanego projektu w ramach typu 1, IOK nie
może jednoznacznie wskazać jakiego typu wydatki mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, w
tym również jakie roboty budowlane.
__________________________________________________________________________________
Czy w ramach naboru 6.3 (Numer naboru: RPPD. 06.03.00-IZ.00-20-001/18) jest kwalifikowalne
utwardzenie terenu pod miejsca wypoczynkowe?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach naboru kwalifikowane będą działania, które
wpisują się w cele Działania 6.3. Finansowanie będzie uzależnione od bezpośredniego i silnego
związania niniejszej interwencji z promowaniem ochrony bioróżnorodności biologicznej i
przyrodniczej. Każdy wydatek powinien być ściśle związany z projektem i być uzasadniony.
__________________________________________________________________________________
Bardzo proszę o informację, czy w ramach naboru 6.3 RPO WPl kwalifikowalne może być:
- oświetlenie ścieżki dydaktycznej,
- oświetlenie parkingu,
- oświetlenie wiaty.
W odpowiedzi na Państwa pytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w ramach
przedmiotowego konkursu jest możliwość kwalifikowania kosztu oświetlenia, jednakże należy
pamiętać, że finansowanie Inwestycji wykorzystujących naturalne zasoby przyrodnicze (Typ 3)
uzależnione będzie od bezpośredniego i silnego związania z promowaniem różnorodności
biologicznej i przyrodniczej oraz mieć charakter uzupełniający w projekcie. Ponadto każdy wydatek
powinien być ściśle związany z projektem oraz być uzasadniony.
__________________________________________________________________________________
Czy istnieje wobec tego wzór umowy partnerskiej, jaką mogą zawrzeć podmioty chcące realizować
projekt w partnerstwie?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że nie został określony przykładowy zakres Umowy o
partnerstwie na rzecz realizacji projektów partnerskich współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020).
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