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PROGRAM  

 

 „Ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej 

na obszarach chronionych”  

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie w formie dotacji w 2014 roku 

(działania zgodne z punktem 6.1. Listy przedsięwzięć priorytetowych) 

 

1. Cel programu: 

 prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk  

i gatunków (działania o charakterze powtarzalnym), 

 monitoring w zakresie stanu zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz 

efektów realizowanych zadań. 

 

2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1232),  

 „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie”. 

 

3. Alokacja  

Ustalona przez Zarząd WFOŚiGW w Warszawie przed ogłoszeniem programu. 

 

4. Terminy i forma naboru wniosków: 

 Termin naboru: zgodnie z kalendarium ogłoszonym przez Zarząd WFOŚiGW  

w Warszawie do wyczerpania alokacji. 

 Forma naboru: nabór wniosków otwarty, prowadzony w sposób ciągły.  

Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz  

z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl. 

 

5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

5.1 Beneficjenci 

1. Park Narodowy. 

2. Parki Krajobrazowe. 

3. Lasy Państwowe. 

4. Organizacje ekologiczne. 

5. Jednostki samorządu terytorialnego. 

http://www.wfosigw.pl/


 

Tytuł programu:  

Ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla 

zachowania różnorodności biologicznej  

na obszarach chronionych  

 

Nr programu:  

2014-OP-42 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa 

tel.  (+48) 22 853 53 21; fax. (+48) 853 53 02 

Strona 2 z 5 

 
 

 

5.2 Forma dofinansowania 

Dotacja  

 

5.3 Intensywność dofinansowania 

Do 90% kosztów kwalifikowanych zadania 

 

5.4 Warunki dofinansowania 

1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest terminowe złożenie wniosku na  

obowiązującym druku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Druki wniosku  

wraz z załącznikami oraz wykaz dokumentów znajdują się na stronie internetowej  

www.wfosigw.pl. 

2.  Wymagana dokumentacja:  

 wypełniony druk wniosku szczegółowego* wraz z koniecznymi załącznikami;  

 sprawozdanie z realizacji zadań o podobnym charakterze w latach ubiegłych. 

*) Druk należy również dostarczyć w formie elektronicznej (Word 97-2003) 

3. Przedmiotem dofinansowania mogą być jedynie zadania realizowane na terenie  

województwa mazowieckiego w 2014 roku.  

 

5.5 Rodzaje przedsięwzięć  

  czynna ochrona gatunków chronionych, 

  budowa gniazd, podestów, 

  poprawa warunków bytowych,  

  monitoring gatunków chronionych. 

 

6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane  

6.1. Koszty kwalifikowane:  

- koszty związane z ochroną gatunkową: czynna ochrona, plany ochrony i ratowania 

gatunków, walka ze szkodnikami, budowa gniazd i podestów, poprawa warunków 

bytowych oraz monitoring gatunku, 

6.2. Koszty niekwalifikowane: 

- opłaty pocztowe, 

- koszty eksploatacyjne, 

- koszty administracyjne, 

- koszty zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zadania, 

- transport, 

- kalkulowana wartość pracy wolontariatu (udokumentowana umową lub innym 

równoważnym dokumentem), nieodpłatne usługi,  

http://www.wfosigw.pl/
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- nieodpłatnie przekazane mienie ruchome o udokumentowanej wartości, 

-    dokumentacja projektowa.  

- praca koordynatora projektu. 

- konsultacje naukowe, opieka naukowa. 

- koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez 

wnioskodawcę. 

 

7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

7.1. Kryteria dostępu 

• Złożenie kompletnego, prawidłowo podpisanego i parafowanego wniosku na 

obowiązujących drukach wraz z wymaganymi załącznikami; 

• Zgodność celu i rodzaju przedsięwzięcia z przedmiotowym programem; 

• Zgodność wydatków opisanych we wniosku z kategoriami kosztów kwalifikowanych 

określonych w programie; 

• Spełnienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, które 

związane są z realizacją zadania; 

• Zgodność wnioskowanego dofinansowania z zasadami udzielania pomocy publicznej 

(jeśli występuje); 

• Prawidłowa struktura finansowa zadania - tj. zbilansowanie zadania; 

• Wiarygodne założenia i dane dotyczące efektu ekologicznego w złożonym wniosku; 

Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest w zależności od charakteru zadania: 

 liczba osobników danego gatunku poddanych czynnej ochronie; 

 liczba gniazd, podestów nowych i poddanych renowacji; 

 powierzchnia obszaru objęta działaniami związanymi z poprawą warunków 

bytowania; 

 liczba stanowisk oraz powierzchnia objęta monitoringiem. 

 

W przypadku niespełnienia kryteriów dostępu wniosek nie podlega dalszej ocenie 

merytorycznej. 

 

7.2. Kryteria merytoryczne punktowane 

1. Kryterium przedmiotu dofinansowania: 

a. prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich 

siedlisk i gatunków – 5 pkt 

b. monitoring w zakresie stanu zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń 

oraz efektów realizowanych zadań – 4 pkt 
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2. Kryterium wartości przyrodniczych (lokalizacja zadania): 

a. obszary NATURA 2000 – 5 pkt 

b. Park Narodowy z otuliną – 4 pkt 

c. Parki Krajobrazowe z otuliną, rezerwaty przyrody – 3 pkt 

d. inne formy ochrony przyrody – 2 pkt 

e. pozostałe – 1 pkt 

 

3. Kryterium zasięgu działania: 

a. regionalny (ponad powiatowy) – 5 pkt 

b. powiatowy – 4 pkt 

c. ponad gminny (więcej niż jedna gmina, związek gmin) – 3 pkt 

d. gminny – 2 pkt 

e. lokalny – 1 pkt 

 

4. Stopień przygotowania zadania:  

a. przygotowanie kompletne – 5 pkt 

b. przygotowanie zaawansowane – 3 pkt 

c. faza projektowa lub przedprojektowa – 1 pkt 

 

5. Kryterium wielkości dofinansowania z WFOŚiGW: 

a. 20% - 35% – 5 pkt 

b. 35,1% - 45% – 4 pkt 

c. 45,1% - 60% – 3 pkt 

d. 60,1% - 70% – 2 pkt 

e. 70,1% - 80% – 1 pkt 

 

6. Kryterium konstrukcji finansowej zadania: 

a. dofinansowanie ze środków UE – 5 pkt. 

b. dofinansowanie ze źródeł krajowych (innych niż WFOŚiGW w Warszawie)  

– 4 pkt. 

c. konstrukcja finansowana oparta wyłącznie na środkach własnych  

i WFOŚiGW w Warszawie – 3 pkt. 

 

8. Procedury wyboru przedsięwzięć 

 Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do WFOŚiGW w Warszawie do 

wyczerpania środków. 

 Podstawą do udzielenia dofinansowania jest ocena wniosku zgodnie z kryteriami. 

 Dofinasowaniu będą podlegały wnioski kompletne, które otrzymały, co najmniej 50% 

maksymalnej liczby punktów. 

 Pod dokonaniu przez WFOŚiGW w Warszawie weryfikacji wniosku  

o dofinansowanie i stwierdzeniu konieczności jego uzupełnienia, Wnioskodawca 

zostanie o tym fakcie poinformowany pisemnie wraz z podaniem terminu złożenia 
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brakujących/skorygowanych dokumentów (do 21 dni od daty otrzymania wezwania do 

uzupełnienia). 

 WFOŚiGW w Warszawie powiadomi pisemnie Wnioskodawcę o podjętej przez 

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie decyzji dotyczącej dofinansowania realizacji 

zadania w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty jej podjęcia. 

 Uchwała w sprawie udzielenia dofinansowania traci moc wiążącą o ile umowa 

pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie a Beneficjentem nie zostanie podpisana  

w terminie 4 miesięcy od daty podjęcia tej uchwały.  

 

Beneficjenci Funduszu zobowiązani są do przeprowadzenia działań promocyjnych, 

dotyczących wsparcia finansowego udzielonego przez Fundusz zgodnie z warunkami 

zawartymi w umowie dotacji oraz wewnętrznymi regulacjami (instrukcją) podanymi 

na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie (www.wfosigw.pl). 
 


