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 20 lutego 2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi:
Bardzo proszę o informację w zakresie kryterium merytorycznego nr 3 "Komplementarność
podejmowanych działań z innymi działaniami realizowanymi na obszarze objętym projektem".
Mianowicie, jeżeli realizowany jest projekt partnerski, który obejmuje kilka obszarów chronionych,
czy wówczas wystarczy wykazanie komplementarności z działaniem ochronnym na jednym
obszarze chronionym?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że jeśli w projekcie partnerskim zostanie wykazana
komplementarność z działaniem ochronnym na jednym obszarze chronionym warunek kryterium 3
„Komplementarność podejmowanych działań z innymi działaniami realizowanymi na obszarze
objętym projektem” zostanie spełniony. Należy przy tym pamiętać, że projekty komplementarne
powinny być powiązane ze sobą tematycznie, powinny wpływać na osiągnięcie założonego celu i
przyczyniać się do likwidacji problemu na danym obszarze i w danym zakresie.
__________________________________________________________________________________
Gmina X zwraca się z zapytaniem:
Po konsultacji z RDOŚ kwestii wydawania zgód organu zarządzającego/sprawującego nadzór nad
obszarem chronionym, uzyskaliśmy informację, iż organ ten wydaje wyłącznie dokument, jakim
jest Deklaracja Natura 2000.
RDOŚ nie wydaje zatem ani żadnych zgód ani jakichkolwiek innych opinii w zakresie realizacji
przedsięwzięcia na obszarze Natura 2000.
Mając powyższe na uwadze bardzo proszę o wskazanie podstawy prawnej, jak i zapisu w
dokumentacji konkursowej, z których wynika konieczność pozyskania innego dokumentu, niż
Deklaracja Natura 2000, w przypadku realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z kryterium formalnym I stopnia Warunek nr 2
Typ projektu, w przypadku realizacji projektu wyłącznie na obszarze Natura 2000 ocena warunku
prowadzona będzie m.in. w oparciu Deklarację Natura 2000 wraz z mapą poglądową z zaznaczeniem
występującej formy ochrony przyrody.
__________________________________________________________________________________
Proszę o informację dot. kryterium 6 Zakres ochrony w ramach projektu. Niniejszy projekt polega
na wykorzystaniu naturalnych zasobów przyrodniczych. W kryterium maksymalną liczbę punktów
można otrzymać, jeżeli długość ścieżek wynosi 7 km/powyżej 5 ha terenów wypoczynkowych.
Proszę o informację czy aby otrzymać 15 punktów należy spełnić te dwa kryteria łącznie, czy w
przypadku gdy mamy np. powyżej 7 km ścieżek ale tylko 3 ha projekt też w ramach niniejszego

kryterium otrzyma 15 pkt? Jak należy rozumieć tereny wypoczynkowe – czy są to tereny objęte
projektem? Czy należy zsumować np. powierzchnie ławek, ścieżek?
W odpowiedzi na Państwa pytania, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że projekt otrzyma
maksymalną liczbę punktów w przypadku spełnienia jednego z kryteriów tj. powyżej 7 km ścieżek
włącznie lub powyżej 5 hektarów włącznie. W przypadku kiedy długość ścieżek w Państwa projekcie
wynosi powyżej 7 km w ramach niniejszego kryterium zostanie przyznanych 15 punktów. Przez
pojęcie tereny wypoczynkowe należy rozumieć tereny objęte projektem. Przy wyliczaniu długości
ścieżek lub powierzchni terenów wypoczynkowych nie sumuje się powierzchni ławek.
__________________________________________________________________________________
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 27 grudnia 2018 r. proszę
o informację czy do wskaźnika „Długość utworzonych/przebudowanych szlaków turystycznych”
bierze się pod uwagę jedynie szlaki oznakowane zgodnie z Instrukcją znakowania szlaków
turystycznych PTTK? Czy jeżeli utworzymy ścieżkę, nie oznakowaną należy jej długość również
uwzględnić w powyższym wskaźniku?
Proszę również o informację, że do kryterium 6 Zakres ochrony w ramach projektu w przypadku
projektów polegających na wykorzystaniu naturalnych zasobów przyrodniczych punkty przyznane
zostaną w przypadku ścieżek dydaktycznych tożsamych co uwzględnionych we wskaźniku „Długość
utworzonych/przebudowanych szlaków turystycznych”? Czy do ww. kryterium brane są
utworzone/przebudowane/zmodernizowane ścieżki dydaktycznie niekoniecznie oznakowane?
Czy w przypadku istnienia oznakowanej ścieżki pieszej a także planowanej do utworzenia obok
ścieżki rowerowej (oznakowanej) należy długość ww. ścieżki uwzględnić we wskaźniku „Długość
utworzonych/przebudowanych szlaków turystycznych?

W odpowiedzi na Państwa pytania, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie
z Regulaminem konkursu do wskaźnika realizacji projektu "Długość utworzonych/odnowionych
szlaków turystycznych" bierze się pod uwagę jedynie szlaki turystyczne oznakowane zgodnie
z Instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK.
W kryterium 6 należy uwzględnić długość ścieżek uwzględnionych we wskaźniku "Długość
utworzonych/przebudowanych szlaków turystycznych" , które z definicji powinny być oznakowane.
W przypadku utworzenia oznakowanej ścieżki rowerowej obok istniejącej już oznakowanej ścieżki
pieszej, we wskaźniku Długość utworzonych szlaków turystycznych należy ująć długość nowej
ścieżki rowerowej.
__________________________________________________________________________________
Bardzo proszę o informację, czy do wartości wskaźnika pn. "Liczba wspartych form ochrony
przyrody" należy wliczyć również projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 np.
specjalny projektowany obszar ochrony siedlisk Natura 2000, zatwierdzony przez Komisję
Europejską?
Instytucja Organizująca Konkurs, informuje że zgodnie z Art. 25 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r., sieć obszarów Natura 2000 obejmuje m.in. obszary mające znaczenie dla Wspólnoty
tj. projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk zatwierdzone przez Komisję Europejską.
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W związku z powyższym do wartości wskaźnika pn. "Liczba wspartych form ochrony przyrody" należy
wliczyć również projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk Natura.
__________________________________________________________________________________
Bardzo proszę o informację w zakresie kryterium merytorycznego nr 10 "Wykorzystanie
nowoczesnych technologii". Czy kryterium zostanie spełnione, jeżeli Wnioskodawca w projekcie
partnerskim stworzy aplikację "XXX" zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej, którą turyści
i wszyscy interesariusze będą mogli pobrać, by zgłębić informacje na temat obszarów chronionych
objętych projektem (w tym na temat roślin i zwierząt występujących na danym terenie). Aplikacja
odnosić się będzie również do problemu antropopresji i promować będzie dobre praktyki
zmniejszające presję wywieraną przez ludzi na środowisko.
Dodatkowo, celem dostosowania aplikacji do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie posiadała
ona funkcję czytania informacji (udogodnienie dla osób niewidomych i niedowidzących).
Ponadto czy wykonanie takiej aplikacji będzie mogło stanowić koszt kwalifikowalny?

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że utworzenie w projekcie aplikacji „XXX” z
dostosowaniem jej do osób niepełnosprawnych może być przykładem zastosowania nowoczesnych
technik w projekcie i przyczynić się do spełnienia warunku kryterium merytorycznego nr 10
„Wykorzystanie nowoczesnych aplikacji”. Jednocześnie w ramach niniejszego konkursu wydatek nie
będzie kwalifikowalny.
Zgodnie z zapisami konkursu kwalifikowalne jest "Projekty polegające na doposażeniu i
modernizacji ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej:
a) rozbudowa/modernizacja/doposażenie istniejących ośrodków prowadzących działalność w
zakresie edukacji ekologicznej,
b) zakup środków trwałych (wyposażenia) dla istniejących ośrodków prowadzących działalność w
zakresie edukacji ekologicznej i niezbędnych do prowadzenia działalności edukacyjnej (np.: sprzętu
badawczego, modeli, makiet lub innych rekwizytów, tablic interaktywnych oraz innych technologii
i urządzeń informatycznych)". Proszę o odpowiedź.
Instytucja Organizująca Konkurs, informuje, iż zgodnie z Regulaminem konkursu „doposażenie i
modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej” polega na
wyposażeniu ośrodka m.in. poprzez zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia
działalności edukacyjnej, stąd aplikacja „XXX” nie może zostać uznana za kwalifikowalną w ramach
przedmiotowego konkursu.
__________________________________________________________________________________
Proszę o informację na temat zasad podpisywania wniosku oraz załączników w projekcie
partnerskim.
Mianowicie, czy wniosek ma być podpisany wyłącznie przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wnioskodawcy (Lidera), czy również przez osoby upoważnione do
reprezentowania gmin partnerskich?
Ponadto, kto powinien podpisać "za zgodność" załączniki dołączane przez Partnerów? Czy
wymagany jest tu podpis w imieniu Wnioskodawcy?
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Instytucja Organizująca Konkurs, informuje, iż umowa partnerska pomiędzy Liderem a partnerami
projektu powinna regulować wszelkie kwestie związane z podpisaniem wniosku o dofinansowanie
oraz załączników. W przypadku udzielenia Liderowi pełnomocnictwa wniosek o dofinansowanie może
zostać podpisany wyłącznie przez Lidera. Każdy z partnerów może potwierdzić za zgodność z
oryginałem dołączane przez siebie załączniki.
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