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 lutego 2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi:

Zgodnie z informacjami zawartymi w Kryteriach wyboru, w ramach kryterium 1 Kwalifikowalność
Wnioskodawcy i projektu należy dołączyć:
- kopię aktu prawnego ustanawiającego daną formę ochrony przyrody
- zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.),
- zgodę na realizację projektu organu, zarządzającego obszarem albo sprawującego nadzór nad tym
obszarem, − mapę poglądową z zaznaczeniem miejsca realizacji projektu wraz z zaznaczeniem
występującej formy ochrony przyrody.
Niniejsze dokumenty stanowią załącznik do wniosku o dofinansowanie?
Czy w przypadku realizacji projektu na terenie Parku Narodowego należy przedłożyć całe
Rozporządzenie?
Czy wystarczające jest wskazanie np. w Studium Wykonalności linku i nazwy do danego
Rozporządzenia?
Proszę również o informację czy w przypadku realizacji projektu partnerskiego, gdzie obszary się
powielają (np. kilku partnerów realizuje projekt na jednym obszarze Natura 2000) należy powielać
niniejszy akt prawny?
Pragnę zaznaczyć, iż akty prawne ustanawiające daną formę ochrony przyrody są dokumentami
ogólnodostępnymi.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że dokumenty niezbędne do spełnienia warunku w
ramach kryterium 1 Kwalifikowalność Wnioskodawcy i projektu stanowią załącznik do wniosku o
dofinansowanie projektu. W przypadku realizacji projektu na terenie Parku Narodowego
wystarczającym będzie podanie linku i nazwy Rozporządzenia ustanawiającego daną formę ochrony
przyrody. W przypadku realizacji projektu partnerskiego na Obszarze Natura 2000, należy przedłożyć
Deklarację Natura 2000 wydaną na wniosek dotyczący realizacji przedmiotowego projektu na danym
obszarze oraz przedłożyć jedną mapę poglądową z zaznaczeniem miejsca realizacji projektu wraz z
zaznaczeniem występującej formy ochrony przyrody.
__________________________________________________________________________________
Proszę o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy istnieje możliwość zakwalifikowania wydatków
związanych z nabyciem autorskiej interaktywnej aplikacji edukacyjnej stworzonej do korzystania w
wirtualnej rzeczywistości wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym: zestawu komputerowego
wraz z googlami VR? Zakup ww. zestawu (wnip + środek trwały) jest ściśle ze sobą powiązany,
będzie bezpośrednio związany z prowadzeniem działalności edukacyjnej i tylko w takim zakresie
będzie wykorzystywany. Wydatek będzie uzasadniony i spójny z celami Działania. O ile, takiego
wydatku nie wskazano wprost w katalogu kosztów kwalifikowalnych, to z kolei w katalogu kosztów
niekwalifikowalnych podano, iż nie ma możliwości kwalifikowania wydatków związanych zakupem

sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania tylko i wyłącznie do celów administracyjnych
innych niż związane z działalnością dotyczącą edukacji ekologicznej. W związku z tym, w mojej
ocenie wydatek ten powinien być kwalifikowalny, co jest zgodne z obowiązującymi wyżej
przytoczonymi zapisami z Regulaminu konkursu oraz wytycznymi w sprawie kwalifikowalności
wydatków(…).
Instytucja Organizująca konkurs informuje, że w ramach typu 2 możliwe jest kwalifikowanie zakupu
sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania związanego z działalnością dotyczącą edukacji
ekologicznej, co w opisanym przypadku ma miejsce.
__________________________________________________________________________________
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii:
1. Odnośnie kryterium „długości ścieżek dydaktycznych/powierzchni terenów wypoczynkowych”
oraz związanego z zagadnieniem wskaźnika „Długość utworzonych szlaków turystycznych”, gdzie
zgodnie z udzieloną przez Państwa odpowiedzią: „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”, jak będzie to
interpretowane w przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem, a stworzona ścieżka
edukacyjna będzie własnością prywatną, na terenie nie podlegającym oznaczeniom PTTK? Czy w
takim przypadku Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania punktów w tym kryterium? Obszar,
przez który przebiegać będzie ścieżka w całości leży na terenie chronionym (Natura 2000), na
działce prywatnej.
2. 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. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest
przedsiębiorstwo, jakiego rodzaju dokument może stanowić potwierdzenie przedmiotu
działalności? Przedsiębiorstwa nie działają na zasadzie statutu lub tożsamego dokumentu. Czy
potwierdzeniem może być link do strony internetowej Wnioskodawcy, gdzie opisany będzie zakres
jego działalności? Przedsiębiorstwo to prowadzi ogród botaniczny- czy jest to wystarczający zakres
działalności, potwierdzający działania nad ochroną bioróżnorodności? Czy w takim przypadku
kryterium to zostanie spełnione?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w przypadku realizacji projektów dotyczących
Inwestycji wykorzystujących naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak ścieżki dydaktyczne zaleca się
oznakowanie szlaków wg. Instrukcji PTTK, jednakże dopuszcza się także równoznaczne oznakowania
własne, szczególnie odnośnie ścieżek dydaktycznych. Ww. szlaki Wnioskodawca powinien ująć we
wskaźniku "Długość utworzonych/odnowionych szlaków turystycznych”.
W Państwa przypadku przedmiot działalności będzie weryfikowany m.in. poprzez obowiązujący
systemem kodów PKD klasyfikacji rodzajów działalności. Potwierdzeniem może być również link do
strony internetowej Wnioskodawcy, gdzie opisany będzie zakres jego działalności potwierdzający
działania nad ochroną bioróżnorodności.
__________________________________________________________________________________
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Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku typu nr 2 Doposażenie i modernizacja
ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, w ramach kosztów
kwalifikowalnych można ująć zakupu jednostki pływającej typu tramwaj wodny? Wydatek ten
wpisuje się wprost w proponowany katalog kosztów kwalifikowalnych w pozycji pn. zakup
pojazdów na potrzeby realizacji działań związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną (mobilne
centra edukacji ekologicznej). Jednostka ta będzie służyć prowadzeniu nieodpłatnej działalności
edukacyjnej, co ma istotne znaczenie dla kompleksowego zapoznania się z istniejącymi walorami
przyrodniczymi spotykanymi na terenie zbiornika wodnego oraz po obu brzegach. Mobilne
Centrum wyposażone będzie w materiały edukacyjne oraz lornetki, dzięki którym będzie możliwe
obserwowanie np. ptaków oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w przypadku typu nr 2 Doposażenie i modernizacja
ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, w ramach kosztów
kwalifikowalnych można ująć zakup jednostki pływającej jako mobilne centrum edukacji ekologicznej.
Należy pamiętać, że każdy wydatek powinien być ściśle związany z projektem i być uzasadniony.
__________________________________________________________________________________
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii:
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć Kopię aktu prawnego ustanawiającego daną formę
ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. W związku
z powyższym, jaki dokument powinniśmy dołączyć w przypadku realizacji projektu
na projektowanym specjalnym obszar ochrony siedlisk Natura 2000?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z kryterium formalnym I stopnia Warunek nr 2
Typ projektu, w przypadku realizacji projektu na projektowanym obszarze Natura 2000 ocena
warunku prowadzona będzie m.in. w oparciu o Deklarację Natura 2000 wraz z mapą poglądową
z zaznaczeniem występującej formy ochrony przyrody, bez konieczności przekładania Rozporządzeń
w wersji papierowej, na mocy których dany obszar został wyznaczony.
__________________________________________________________________________________
Inwestycja realizowana będzie na obszarze chronionego krajobrazu "Puszcza Białowieska". Zgodnie
z BIP Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku podstawą prawną utworzenia obszaru jest: Uchwała
Nr XII/84/99 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 1986 r. (Dz.Urz.
Woj. Biał. Nr 12, poz. 128) zmiana: Rozporządzenie Wojewody Białostockiego Nr 4/98 z 20.05.1998
r. (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 10, poz. 48).
Niestety nie mogę wyszukać uchwały z 1986r. W związku z czym jaki dokument powinien zostać
załączony?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż wystarczającym będzie podanie nazwy dokumentu, na
mocy którego dany obszar objęty jest formą ochrony przyrody.
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