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14 października 2015 r.



Finansowanie projektów

Możliwe finansowanie ze środków unijnych
w ramach:

Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ),

Program LIFE,

Regionalne Programy Operacyjne,

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru

Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny PL02

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

2



PO IiŚ 2014-2020

W ramach Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja
ekologiczna planowane są do realizacji m.in. typy
projektów:

(1) Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych(1) Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych
gatunków i siedlisk przyrodniczych (projekty
konkursowe i projekt pozakonkursowy).

(4) Wsparcie procesu wdrażania instrumentów
zarządczych w ochronie przyrody (projekt
pozakonkursowy).
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PO IiŚ 2014-2020 – projekty 
konkursowe

W ramach ochrony in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków
i siedlisk przyrodniczych będą mogły być realizowane projekty
na rzecz zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
w tym eliminacja gatunków inwazyjnych.

Projekty wyłonione w procedurze konkursowej.Projekty wyłonione w procedurze konkursowej.

Alokacja przewidziana na ten typ projektów ok. 169 mln PLN
(środki z UE).

Planowana data ogłoszenia pierwszego konkurs z alokacją
20 mln PLN (środki z UE) – październik 2015 r.

Szczegóły dot. konkursu na stronie Instytucji Wdrażającej –
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych lub na
stronie www.pois.gov.pl.
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PO IiŚ 2014-2020 – projekty 
konkursowe

Potencjalni beneficjenci Działania 2.4:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

regionalne dyrekcje ochrony środowiska,

parki narodowe,

jednostki administracji rządowej i samorządowej,jednostki administracji rządowej i samorządowej,

jednostki badawczo – naukowe,

uczelnie,

pozarządowe organizacje ekologiczne,

jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,

urzędy morskie.
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PO IiŚ 2014-2020 – projekty 
pozakonkursowe

W ramach ochrony in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków
i siedlisk przyrodniczych planowany jest projekt o zasięgu
ogólnokrajowym, realizowany na obszarach Natura 2000, który
częściowo będzie skierowany na ograniczenie gatunków
inwazyjnych.

Projekt wyłoniony w procedurze pozakonkursowej.

Planowany budżet projektu: 80 mln PLN, w tym 68 mln PLN ze
środków UE (85%).

Przewidywane okres realizacji projektu: III kwartał 2016 r. –
IV kwartał 2022 r.

Beneficjent – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe –
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
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PO IiŚ 2014-2020 – projekty 
pozakonkursowe

Przewidywane działania w projekcie pozakonkursowym:

zachowanie oraz odtwarzanie zagrożonych siedlisk przyrodniczych
i populacji gatunków, które są przedmiotem ochrony na obszarach
Natura 2000 zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe;

polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych;

zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji
zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń;

odtwarzanie siedlisk i restytucja populacji zagrożonych gatunków;

wykup (lub zamiana) gruntów kluczowych z punktu widzenia
zapewnienia skutecznej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych;

ograniczenie rozprzestrzenia się obcych gatunków inwazyjnych;

udrożnienie tras przemieszczania się i migracji zagrożonych gatunków
wewnątrz obszarów i pomiędzy obszarami Natura 2000.
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PO IiŚ 2014-2020 – projekty 
pozakonkursowe

W ramach wsparcia procesu wdrażania instrumentów zarządczych
w ochronie przyrody planowany jest do realizacji projekt dotyczący
opracowania zasad kontroli i zwalczania w środowisku
przyrodniczych gatunków obcych.

Projekty wyłoniony w procedurze pozakonkursowej.Projekty wyłoniony w procedurze pozakonkursowej.

Planowany budżet projektu: 20 mln PLN, w tym 17 mln PLN ze
środków UE (85%).

Przewidywane okres realizacji projektu: I kwartał 2016 r. –
IV kwartał 2020 r.

Beneficjent – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

8



PO IiŚ 2014-2020 – projekty 
pozakonkursowe

Przewidywane działania w projekcie pozakonkursowym:

opracowanie zasad kontroli i usuwania wybranych inwazyjnych
gatunków obcych roślin i zwierząt (min. 10);

sprawdzenie opracowanych zasad kontroli i zwalczania gatunków
inwazyjnych w działaniach pilotażowych;inwazyjnych w działaniach pilotażowych;

działania informacyjno-edukacyjne dla ogółu społeczeństwa oraz
podmiotów, które będą wdrażały opracowane zasady na temat
problemu inwazji gatunków obcych oraz korzyści wynikających
z ograniczenia ich rozprzestrzenia się.
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Program LIFE 

Łączna alokacja Programu na lata 2014 – 2020 to
3 456 mln EUR, w tym na lata 2014-2017 1 796 mln EUR.

Program podzielono na dwa podprogramy działań:

na rzecz środowiska (1 347 mln EUR), z czego Polscena rzecz środowiska (1 347 mln EUR), z czego Polsce
przypada 6,37% budżetu,

na rzecz klimatu (449 mln EUR).
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Program LIFE 

Podprogram działań na rzecz środowiska:

Obszar priorytetowy Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie

zasobami (496 mln EUR na lata 2014-2017),

Obszar priorytetowy Przyroda i różnorodność biologiczna (610 mln EUR
na lata 2014-2017) – projekty ukierunkowane na inwazyjne gatunki obce

w przypadkach, w których występuje prawdopodobieństwo, że gatunkiw przypadkach, w których występuje prawdopodobieństwo, że gatunki

te pogorszą stan ochrony gatunków lub typów siedlisk będących

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w odniesieniu do wspierania

sieci Natura 2000,

Obszar priorytetowy Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska
(78 mln EUR na lata 2014-2017) – krajowe i ponadnarodowe kampanie

podnoszące poziom wiedzy o inwazyjnych gatunkach obcych,

skierowane do ogółu społeczeństwa i głównych zainteresowanych stron,

w tym decydentów, przedsiębiorstw i organów lokalnych, regionalnych

lub krajowych.
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Regionalne Programy Operacyjne

RPO Woj. Dolnośląskiego - Działanie 4.4. Ochrona
i udostępnianie zasobów przyrodniczych

RPO Woj. Kujawsko – pomorskiego - Działanie 4.5 Ochrona przyrody
i Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych
w ramach ZIT

RPO Woj. Lubelskiego – Działanie 7.2 Ochrona różnorodności
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RPO Woj. Lubelskiego – Działanie 7.2 Ochrona różnorodności
przyrodniczej i Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

RPO Woj. Lubuskiego - Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

RPO Woj. Łódzkiego - Działanie V.4 Ochrona przyrody

RPO Woj. Małopolskiego - Działanie 6.2 Ochrona różnorodności
biologicznej



Regionalne Programy Operacyjne

RPO Woj. Mazowieckiego - Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

RPO Woj. Opolskiego - Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

RPO Woj. Podkarpackiego – Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna

RPO Woj. Podlaskiego – Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio-
i georóżnorodności oraz krajobrazu
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i georóżnorodności oraz krajobrazu

RPO Woj. Pomorskiego – Działanie 11.4 Ochrona różnorodności
biologicznej

RPO Woj. Śląskiego – Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej



Regionalne Programy Operacyjne

RPO Woj. Świętokrzyskiego – oś IV Dziedzictwo naturalne i kulturowe

RPO Woj. Warmińsko – mazurskiego – oś V Środowisko przyrodnicze
i racjonalne wykorzystanie zasobów

RPO Woj. Wielkopolskiego - Działanie 4.5 Ochrona przyrody

14

RPO Woj. Wielkopolskiego - Działanie 4.5 Ochrona przyrody

RPO Woj. Zachodniopomorskiego – Działanie 4.4 Wsparcie
nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody



Regionalne Programy Operacyjne

Linia demarkacyjna:

PO IiŚ – wsparcie projektów na rzecz systemu krajowego,
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000
i parków narodowych,
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i parków narodowych,

RPO – wsparcie projektów na rzecz systemu
regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem parków
krajobrazowych i rezerwatów przyrody.



EOG 2009-2014

W ramach rezultatu Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na

presję inwazyjnych gatunków obcych realizowanych są 3 projekty:

„Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowsky Mandem)”,
projekt realizowany przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Agrotechniki i Ekologii
Rolniczej, kwota dofinansowania 3 228 985 PLN;
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„Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami
inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie (najbardziej
ekspansywne gatunki w tym Barszcz Sosnowski)”, realizowany przez Powiat
Sanocki, kwota dofinansowania 1 036 321 PLN;

„Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000
Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)”, realizowany przez Miasto Stołeczne
Warszawa, kwota dofinansowania 1 359 788 PLN.



Współfinansowanie krajowe

Program Priorytetowy NFOŚiGW na lata 2015 - 2020 Ochrona
i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów
i gatunków cennych przyrodniczo:

cel Programu – powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej
i krajobrazowej, odtwarzanie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz
skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie
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skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie
pojawiających się zagrożeń),

projekty - przeprowadzenie działań lub opracowanie programów/
wytycznych mających na celu ograniczenie presji gatunków inwazyjnych na
otoczenie,

budżet 132 mln PLN,

zwrotne i bezzwrotne formy dofinansowania.



Współfinansowanie krajowe

Program Priorytetowy NFOŚiGW na lata 2015 – 2020 Współfinansowanie
Programu LIFE Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE
w perspektywie finansowej 2014 – 2020:

projekty - krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia, które przyczyniają
się do osiągniecia celów Programu LIFE, w tym projekty zintegrowane LIFE,
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się do osiągniecia celów Programu LIFE, w tym projekty zintegrowane LIFE,

budżet 320 mln PLN (część 1 i 2 Programu).



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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