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Działanie 4.5  
 

 Różnorodność biologiczna 

 

Cel szczegółowy 
 

Wzmocnione mechanizmy ochrony 

różnorodności biologicznej w regionie 
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Typy projektów przewidziane do realizacji  
 

1. Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów 

przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000), a także 

ochrona siedlisk i gatunków w parkach miejskich i ekoparkach 

z zastosowaniem gatunków rodzimych, zanikających, wypieranych 

charakterystycznych dla danego terenu. 

 

2. Ochrona, przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych 

i gatunków.  

 

3. Ograniczanie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary 

cenne przyrodniczo oraz promowanie form ochrony przyrody - jako 

element projektów dotyczących w podstawowym zakresie ochrony 

różnorodności biologicznej. 
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Typy projektów przewidziane do realizacji – c.d. 
 

4.  Opracowywanie: 

a) planów ochrony przyrody, 

b) inwentaryzacji przyrodniczych,  

c) audytu krajobrazowego dla województwa podkarpackiego. 

 

5. Centra ochrony różnorodności biologicznej.  

 

6. Istniejące ośrodki prowadzące działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej. 

 
 



 

Planowany termin rozpoczęcia naboru 

IV kwartał 2015 r.  
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Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację projektów 
 

 

13 839 675 EUR  
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Wnioskodawcy 

 

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  

   i stowarzyszenia, 

podmioty, w których większość udziałów lub akcji  

   posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich  

   związki i stowarzyszenia 

organizacje pozarządowe, 

parki narodowe i krajobrazowe, 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego   

   jednostki organizacyjne, 

organy administracji rządowej, 

jednostki naukowe, 

porozumienia podmiotów wyżej wymienionych,  

   reprezentowane przez lidera. 
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Kryteria formalne dopuszczające 

specyficzne 
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1. Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych 

na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym 

położonych na obszarach Natura 2000), a także ochrona siedlisk i gatunków 

w parkach miejskich i ekoparkach z zastosowaniem gatunków rodzimych, 

zanikających, wypieranych charakterystycznych dla danego terenu 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

1. 

Posiadanie decyzji 

dotyczącej działań 

podejmowanych w 

stosunku do gatunków 

chronionych 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż wnioskodawca posiada 

decyzję wydaną na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody dotyczącej działań podejmowanych          

w stosunku do gatunków chronionych lub oświadczenie o braku  

obowiązku posiadania takich dokumentów do realizacji projektu. 
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6. Istniejące ośrodki prowadzące działalność w zakresie 

edukacji ekologicznej 

 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

1. 

Zakres działalności 

podmiotu 

prowadzącego ośrodek 

edukacji ekologicznej 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż wnioskodawca  prowadzi 

działalność w dziedzinie edukacji ekologicznej jako jedno ze 

swoich zadań ustawowych, statutowych  lub regulaminowych. 
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Kryteria merytoryczne dopuszczające 

specyficzne 
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1. Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych 

na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym 

położonych na obszarach Natura 2000), a także ochrona siedlisk i gatunków 

w parkach miejskich i ekoparkach z zastosowaniem gatunków rodzimych, 

zanikających, wypieranych charakterystycznych dla danego terenu 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

1. 
Zgodność projektu z 

prawem 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż projekt jest zgodny z: 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, 

• aktami prawnymi w sprawach poszczególnych parków 

krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów 

Natura 2000 położonych w granicach parków krajobrazowych i 

obszarów chronionego krajobrazu oraz rezerwatów przyrody.  
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Ochrona in-situ i ex-situ (…) – c.d. 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

W sytuacji gdy projekt realizowany jest na obszarach Natura 2000 

powinien być zgodny również z: 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 

2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000, 

• „Priorytetowymi ramami działań dla Sieci Natura 2000 na 

Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020”, 

• planami zadań ochronnych lub planami ochrony obszarów 

Natura 2000. 
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2. Ochrona, przywrócenie właściwego stanu siedlisk 

przyrodniczych i gatunków 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

1. 
Zgodność projektu z 

prawem 

Przez to kryterium należy rozumieć, iż projekt jest zgodny z: 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,  

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 

2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000, 

• aktami prawnymi w sprawach poszczególnych form ochrony 

przyrody wymienionymi w art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody. 
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Kryteria merytoryczne jakościowe 



 
 

Typy projektów: 
1. Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na 

obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na 
obszarach Natura 2000), a także ochrona siedlisk i gatunków w parkach miejskich             
i ekoparkach z zastosowaniem gatunków rodzimych, zanikających, wypieranych 

charakterystycznych dla danego terenu 
2. Ochrona, przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków 

3. Ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne 
przyrodniczo oraz promowanie form przyrody 
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Nazwa kryterium Opis kryterium 

Efektywność 

kosztowa projektu 

 

Kryterium premiuje projekty o najniższej dotacji EFRR, która 

przypada na jednostkowy gatunek, którego dotyczą zaplanowane 

działania ochronne. 

 

 

 

Uwaga 

Postulat Komisji Europejskiej o rezygnację z kryterium, z uwagi na to, iż koszt działań 

ochronnych nie jest porównywalny dla różnych gatunków zwierząt czy roślin. 

 

Uwaga uwzględniona.   

 



 
 

Kryteria merytoryczne jakościowe 

Kryteria c.d. 
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Nazwa 

kryterium 
Opis kryterium 

Liczba 

gatunków 

W kryterium projekt otrzymuje punkty w zależności od liczby 

gatunków zagrożonych wyginięciem i zanikających objętych 

działaniami ochronnymi.  

Punkty przyznaje się: 

• jeżeli projekt zakłada działania przewidziane dla gatunków 

wymienionych w rozporządzeniach Ministra Środowiska: z dnia 

6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt; z 

dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin; z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów lub ich siedlisk. 

• jeżeli projekt przewiduje działania związane z ochroną minimum 

jednego  gatunku, który jest wymieniony w zał. II do Dyrektywy 

nr 92/43/EWG jako gatunek o znaczeniu priorytetowym dla 

Wspólnoty (oznaczony „*”) i/lub wymieniony w zał. I do 

Dyrektywy nr 2009/147/WE. - jako gatunek podlegający 

specjalnym środkom ochrony dotyczących ich naturalnego 

siedliska.  

 

Doprecyzowano zapis kryterium.  

 



 
 

Kryteria merytoryczne jakościowe 

  
Kryteria c.d. 
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Nazwa 

kryterium 
Opis kryterium 

Gatunki 

inwazyjne 

 

Kryterium premiuje działania w kierunku ograniczenia i eliminacji 

gatunków inwazyjnych. 

 

Powierzchnia 

objęta ochroną 

Kryterium premiuje projekty w zależności od wielkości powierzchni 

terenu, którego dotyczą podejmowane w projekcie działania 

ochronne. 

 

Zwiększenie maksymalnej liczby punktów (z 10 do 20) możliwych do uzyskania w 

kryterium.  

 



 
 

 
Kryteria c.d. 
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Nazwa 

kryterium 
Opis kryterium 

Rodzaj formy 

ochrony 

przyrody 

 

Kryterium premiuje projekty w zależności od formy ochrony 

przyrody, na terenie której jest realizowany lub której dotyczy 

projekt.  

Punkty przyznawane będą jeśli projekt realizowany będzie dotyczył: 

rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów 

chronionego krajobrazu, pomników przyrody, stanowisk 

dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych. 

Dodatkowo przyznawane będą punkty, jeżeli rezerwat przyrody lub 

park krajobrazowy, którego dotyczy projekt znajduje się na obszarze 

Natura 2000.  

 



 
 

Kryteria c.d. 
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Nazwa kryterium Opis kryterium 

Działania na rzecz 

uregulowania ruchu 

turystycznego i 

ograniczenia 

antropopresji 

Kryterium premiuje działania regulujące ruch turystyczny  

i ograniczenie antropopresji. 

Działania 

edukacyjne 
Kryterium premiuje działania edukacyjne na rzecz środowiska. 

Lokalizacja 

Kryterium premiuje działania na  terenach „górskich” z uwagi 

na występowanie obszarów szczególnie bogatych 

przyrodniczo oraz zagrożonych z uwagi na atrakcyjność 

turystyczną. 

Punkty przyznawane będą w przypadku lokalizacji projektów 

na terenie powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, M. Krosno, 

sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego, 

brzozowskiego, przemyskiego. 



 
 

 
Kryteria c.d. 
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Nazwa 

kryterium 
Opis kryterium 

Komplemen-

tarność działań  

Kryterium premiuje projekty, które są zgodne z celami ochrony, 

ustaleniami dotyczącymi ochrony czynnej lub z działaniami 

zaplanowanymi dla ochrony danego obszaru.  

Działania in-

situ 

Kryterium premiuje projekty jeżeli ponad 50 % wydatków 

kwalifikowanych w projekcie dotyczy działań ochronnych 

realizowanych w miejscu występowania chronionego gatunku lub 

siedliska. 



 
 

  
Kryteria c.d. 
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Nazwa 

kryterium 
Opis kryterium 

Gotowość do 

realizacji 

Kryterium premiuje  projekty gotowe do realizacji. 

Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego 

pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy  

i posiadania potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku 

sprzeciwu dla takiego zgłoszenia (lub braku obowiązku posiadania 

takiej decyzji lub dokonania zgłoszenia do realizacji projektu). 

Udział 

partnerów 

w projekcie 

Kryterium premiuje projekty, które realizowane będą w formie 

partnerstwa. 



 
 5. Centra ochrony różnorodności biologicznej 
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Nazwa 

kryterium 
Opis kryterium 

Efektywność 

kosztowa 

Kryterium premiuje projekty o najniższej dotacji EFRR, która 

przypada na jednostkowy gatunek, którego dotyczą zaplanowane 

działania ochronne. 

 

Uwaga 

Postulat Komisji Europejskiej o rezygnację z kryterium, z uwagi na to, iż koszt działań 

ochronnych nie jest porównywalny dla różnych gatunków zwierząt czy roślin. 

 

Uwaga uwzględniona.   

 



 
 

Kryteria c.d. 
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Nazwa 

kryterium 
Opis kryterium 

Komplekso-

wość 

rozwiązań 

Kryterium premiuje projekty w przypadku, jeżeli infrastruktura 

powstała w wyniku wykonania projektu będzie wykorzystywana do 

realizacji dodatkowych działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz 

informacji na temat bioróżnorodności.  

Badania  

i użyteczność 

naukowa 

 

Kryterium premiuje projekty, które przewidują współpracę  

oraz możliwość wykorzystania efektów projektu w badaniach 

naukowych dotyczących bioróżnorodności  

prowadzonych przy współudziale uczelni i jednostek naukowo – 

badawczych. 

Zwiększenie maksymalnej liczby punktów (z 10 do 20) możliwych do uzyskania 

w kryterium.  



 
 

Kryteria c.d. 
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Nazwa kryterium Opis kryterium 

Ukierunkowanie 

na gatunki 

chronione 

W kryterium projekt otrzymuje punkty w zależności od liczby 

gatunków objętych działaniami ochronnymi oraz ważności ich 

ochrony. Kryterium jest oceniane na podstawie rozporządzeń 

Ministra Środowiska. (a) 

Dodatkowo przyznaje się punkty, jeżeli projekt przewiduje działania 

związane z ochroną minimum jednego  gatunku, który jest 

wymieniony w zał. II do Dyrektywy nr 92/43/EWG jako gatunek                         

o znaczeniu priorytetowym dla Wspólnoty (oznaczony „*”) i/lub                      

w zał. I do Dyrektywy nr 2009/147/WE - jako gatunek podlegający 

specjalnym środkom ochrony dotyczących ich naturalnego siedliska. 

(b)  

 
 

 
Doprecyzowano zapis dotyczący załącznika nr I do Dyrektywy nr 2009/147/WE 

Wprowadzono zapis uzupełniający: „Maksymalna liczba punktów możliwych do 

otrzymania w podkryterium a)  - to 15. 

Zwiększono maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w kryterium (z 15 do 

25).  



 
 

 
Kryteria c.d. 
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Nazwa kryterium Opis kryterium 

Rodzaj 

inwestycji 

W kryterium projekt otrzymuje punkty w zależności od przedmiotu 

realizowanej inwestycji (bank genów, ogród botaniczny, lecznica 

dzikich zwierząt)  oraz rodzaju grupy organizmów żywych  

(roślinnych i zwierzęcych), które zostaną objęte działaniami 

ochronnymi. 

Posiadana 

infrastruktura                

i doświadczenie 

Kryterium premiuje inwestycje wnioskodawców, którzy posiadają 

doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie centrów 

ochrony różnorodności biologicznej. Premiowane jest posiadanie 

bazy rzeczowej oraz zasobów ludzkich niezbędnych  

do realizacji działań ochronnych. 

 



 
 Kryteria c.d. 
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Nazwa 

kryterium 
Opis kryterium 

Gotowość do 

realizacji 

 

Kryterium premiuje projekty gotowe do realizacji. 

Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, 

ważnego pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy 

i posiadania potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku 

sprzeciwu dla takiego zgłoszenia (lub braku obowiązku posiadania 

takiej decyzji lub dokonania zgłoszenia do realizacji projektu). 

 

Udział 

partnerów 

w projekcie 

Kryterium premiuje projekty, które realizowane będą w formie 

partnerstwa. 



 
 

 
6. Istniejące ośrodki prowadzące działalność w zakresie 

edukacji ekologicznej 
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Nazwa 

kryterium 
Opis kryterium 

Efektywność 

kosztowa 

Kryterium premiuje projekty o najniższej dotacji EFRR, która 

przypada na jednego uczestnika działań edukacyjnych 

Posiadana 

infrastruktura 

Kryterium premiuje projekty ze względu na posiadaną bazę 

rzeczową oraz zasoby ludzkie niezbędne do realizacji działań 

edukacyjnych.  



 
 

 
 
 

Kryteria c.d. 
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Nazwa 

kryterium 
Opis kryterium 

Doświadczenie 

w prowadzeniu 

działalności           

w zakresie 

edukacji 

ekologicznej  

Kryterium oceniane jest na podstawie średniej arytmetycznej  liczby 

osób, które uczestniczyły w działaniach edukacji ekologicznej 

realizowanych przez wnioskodawcę w okresie 3 pełnych lat 

kalendarzowych przed złożeniem wniosku. 
 

Formy 

edukacji 

ekologicznej 

Kryterium dotyczy sposobu wykorzystania infrastruktury wykonanej 

w ramach projektu oraz planowanych form przekazu edukacyjnego 

wykazanych do realizacji w Planie działań danej jednostki.  



 
 

 
 
 

Kryteria c.d. 
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Nazwa 

kryterium 
Opis kryterium 

Gotowość do 

realizacji 

Kryterium premiuje projekty gotowe do realizacji. 

Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, 

ważnego pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy 

i posiadania potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku 

sprzeciwu dla takiego zgłoszenia (lub brak obowiązku posiadania 

takiej decyzji lub dokonania zgłoszenia do realizacji projektu. 

Udział 

partnerów 

w projekcie 

Kryterium premiuje projekty, które realizowane będą w formie 

partnerstwa. 



Dziękuję za uwagę 
 

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
 

e-mail: pi@podkarpackie.pl 
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