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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

„Ochrona przyrody i krajobrazu” 

„Ochrona różnorodności 

biologicznej i ekosystemów” 

Współfinansowanie „LIFE +” 



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Program priorytetowy  
„Ochrona przyrody i krajobrazu” 

cel główny:  
 

zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej                           

i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody  

cele szczegółowe:  
 

ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń na obszarach parków narodowych, 

międzynarodowych rezerwatów biosfery MAB i obszarów chronionych na 

podstawie Konwencji Ramsarskiej  
 

 ochrona siedlisk i gatunków w ramach sieci obszarów Natura 2000  
 

powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych 

gatunków zwierząt, roślin i grzybów  

ochrona konserwatorska zabytkowych parków i ogrodów 



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

okres wdrażania 

program wdrażany w latach 2010 - 2017 

alokacja środków w latach 2011 - 2015 

wydatkowanie środków w latach 2011 - 2017 

nabór wniosków: 

tryb konkursowy/ tryb ciągły 



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

Beneficjenci: 

 parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, GDOŚ, RDOŚ, 

jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, uczelnie wyższe, 

instytuty badawcze, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje 

pozarządowe… 

forma dofinansowania: 

dotacja/przekazanie środków 

intensywność dofinansowania: 

100%-95%-90% 
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1) ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej na    

obszarach parków narodowych, poprzez:  
• ochronę, restytucję i reintrodukcję gatunków podlegających ochronie, 

 

2) ochrona  przyrody  i  ograniczenie  zagrożeń  dla  zachowania  różnorodności  biologicznej  i krajobrazowej 

na obszarach międzynarodowych rezerwatów biosfery MAB i obszarach chronionych na podstawie 

Konwencji Ramsarskiej, poprzez: 
• prowadzenie  czynnej  ochrony  ekosystemów  oraz  występujących  w  nich  siedlisk  i gatunków (działania o charakterze 

powtarzalnym), 

 

3) ochrona siedlisk i gatunków wymienionych w załącznikach  I i II Dyrektywy Siedliskowej, oraz gatunków  

ptaków wymienionych w załączniku  I  Dyrektywy  Ptasiej, w ramach sieci obszarów Natura 2000, poprzez: 
• realizację  wskazań  zawartych  w  planach  zadań  ochronnych  i  planach  ochrony w zakresie prowadzenia czynnej 

ochrony siedlisk i gatunków (działania o charakterze powtarzalnym), 

 

4) powstrzymanie spadku  liczebności  i odbudowa   populacji   zagrożonych   gatunków zwierząt, roślin i 

grzybów, poprzez: 
• opracowanie  krajowych  programów  ochrony  gatunków  prawnie  chronionych  oraz  wpisanych  na  czerwone  listy  lub  

umieszczonych  w  czerwonych  księgach  gatunków zagrożonych, 

• restytucję i reintrodukcję gatunków prawnie chronionych oraz wpisanych na czerwone listy lub umieszczonych w czerwonych 

księgach gatunków zagrożonych, 

• ochronę ex situ gatunków prawnie chronionych oraz wpisanych na czerwone listy lub umieszczonych w czerwonych księgach 

gatunków zagrożonych, 

• monitoring   w   zakresie   stanu   populacji,   występujących   zagrożeń   oraz efektów realizowanych zadań, 

 

Ochrona przyrody i krajobrazu 
„ 7.5 Rodzaje przedsięwzięć: 



LIFE + 
• instrument finansowy Unii Europejskiej koncentrujący się wyłącznie na 

współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska,  

 

• główny cel: wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa 

ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz 

identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących 

ochrony środowiska 

Alokacja dla Polski: 

rok 2010  ok. 11 500 000 euro 

rok 2011  ok. 17 626 000 euro 

rok 2012  ok. 18 380 000 euro 

rok 2013  ok. 19 540 000 euro 



LIFE + 
„Finansowanie poprzez LIFE+ mogą otrzymywać jednostki, 

podmioty i instytucje publiczne lub prywatne.” 

Art. 7 Rozporządzenia ws. LIFE+ 

Każdy podmiot zarejestrowany na terytorium Wspólnoty Europejskiej  

1.  podmioty publiczne  

2.  podmioty prywatne o charakterze komercyjnym  

3.  podmioty prywatne o charakterze niekomercyjnym 

     (w tym organizacje pozarządowe) 



Komponent I - Przyroda i różnorodność biologiczna 
  
• ochrona gatunków lub siedlisk priorytetowych sieci Natura 2000  
• projekty przyczyniające się do powstrzymania procesu  
  spadku różnorodności biologicznej 

Komponent II - Polityka i zarządzanie w zakresie 
środowiska 
• rozwój i wdrażanie nowych podejść, technologii, praktyk  
  w zarządzaniu środowiskiem 
• wdrażanie polityki ochrony środowiska UE 
• wzrost udziału społeczeństwa w zarządzaniu i ochronie środowiska 

Komponent III - Informacja i komunikacja 
 

• kampanie mające na celu zwiększenie świadomości  

  społecznej w kwestiach związanych z ochroną środowiska 

• kampanie informacyjne, szkolenia ws. zapobiegania  

  pożarom lasów 

 

Komponenty tematyczne 



LIFE+ Przyroda 

cele Dyrektyw ptasiej  
i siedliskowej. Sieć Natura 2000  

najlepsze praktyki lub demonstracja 

długoterminowość działań ochronnych 

zakup ziemi, dzierżawa 
długoterminowa lub kompensacja 

współfinansowanie LIFE+: 50%-75% 
(dla gatunków lub siedlisk 

priorytetowych) 

Dofinansowywane działania:   

 

A. działania przygotowawcze, opracowanie 

planów zarządzania i/lub planów działań;  

 

B. zakup/wynajem gruntów i/lub opłaty 

kompensacyjne za prawo użytkowania;  

 

C. konkretne działania związane z ochroną 

przyrody;   

 

D. monitorowanie  wpływu  działań w  

ramach  projektu  (obowiązkowe,  jeżeli  

należą  do  nich  konkretne działania 

związane z ochroną przyrody);  

 

E. podnoszenie świadomości społecznej 

oraz upowszechnianie wyników 

(obowiązkowe);  

 

F.   ogólne zarządzanie projektem i 

monitorowanie (obowiązkowe). 
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Program Operacyjny PL02 

 

„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”  
 

Realizowany będzie w ramach perspektywy finansowej 2009-2014 i współfinansowany ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

Obszar programowy nr 2: Różnorodność biologiczna i działania na rzecz 
ekosystemów. 

 
Operator Programu: Ministerstwo Środowiska z pomocą Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie 
odrębnego porozumienia ramowego. 
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• wzrost zdolności do efektywnego zarządzania oraz monitorowania 

obszarów Natura 2000; 

 

• poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków 

objętych projektami na obszarach Natura 2000; 

 

• przeprowadzenie inwentaryzacji i monitoringu występowania 

inwazyjnych gatunków obcych i zmniejszenia ich presji na rodzime                                  

ekosystemy; 

 

• podwyższenie świadomości ekologicznej                               

społeczeństwa poprzez promowanie postaw                             

ekologicznych. 

 

Cel programu: 
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Wzrost zdolności do efektywnego zarządzania oraz  

monitorowania obszarów Natura 2000 
 

- wykonanie Planów ochrony lub Planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000; 

 

-przeprowadzenie monitoringu obszarów Natura 2000; 

 

- poprawa stanu ochrony gatunków objętych projektami na 

obszarach Natura 2000; 

(poprawę stanu ochrony gatunków rozumie się poprzez                                           

ochronę gatunków objętych ochroną prawną oraz                                          

gatunków o lokalnie zmniejszonej liczebności poprzez                                   

stosowanie aktywnych działań np.: restytucję,                                         

reintrodukcję, poprawę warunków bytowania.) 

 

- poprawa stanu ochrony siedlisk obszarów Natura 2000 objętych 

projektami. 
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Kwota alokacji: 
otwarty nabór wniosków: 13 190 181 EUR, w tym: 
Fundusz Małych Grantów: 4 000 000 EUR 

Beneficjenci: 
podmioty publiczne lub prywatne, komercyjne i niekomercyjne, organizacje 
pozarządowe (NGOs), które działają w interesie publicznym, jednostki samorządu 
terytorialnego i państwowe jednostki organizacyjne, podmioty prywatne 

Poziom dofinansowania 
 
- do 85% kosztów kwalifikowanych  

 kwota dofinansowania od 170 000 EUR do 800 000 EUR 

 Otwarty nabór wniosków  

- do 90% wydatków kosztów kwalifikowanych 

 kwota dofinansowania od 50 000 EUR do 250 000 EUR 

 Fundusz Małych Grantów (NGOs) 
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„ Czynna ochrona ekosystemów oraz występujących  
w nich siedlisk i gatunków Parku Narodowego                 
„Bory Tucholskie” i obszarów NATURA 2000” 

kwota umowy: 299 343,17 zł 

planowane działania:  

-  m.in.: czynna ochrona nietoperzy poprzez rozwieszenie 130 trocinobetonowych schronów 

(budek) dla nietoperzy w 12 skupiskach na terenie całego Parku. 

 

 

dofinansowanie: 299 343,17 zł 

Park Narodowy „Bory Tucholskie” 
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„Ochrona nietoperzy na obszarze dwóch województw 
poprzez ograniczenie zagrożeń, poprawę warunków 

bytowania i promowanie właściwych zachowań 
społecznych” 

kwota umowy: 407 174,00 zł 

planowane działania:  

- remont podestu znajdującego się w stropie dachu kościoła w Jaglicach (wymiana desek, położenie 230 m2 folii 

zabezpieczającej, która ma chronić strop i wnętrze kościoła przed guanem), 

- zakup sprzętu- termohigrometry, detektory ultrasoniczne, noktowizory, kamery inspekcyjne, 

-  zakup budek dla nietoperzy i czyszczenie już istniejących-  obecnie około 350 szt., 

-  prace w 13 bunkrach w Puszczy Bukowej- zabezpieczenie otworów wejściowych, wymiana wejść , budowa ścianek            

z cegły, wykonanie zbiorników do gromadzenia wody opadowej, 

- odnowienie i naprawa zabezpieczenia bunkra w Międzyrzeckim Rejonie Umocnień - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy, 

w których zimuje duża kolonia nietoperzy 

 = bunkier interwencyjny- trafiać do niego będą nietoperze po rehabilitacji. 

 

 

dofinansowanie: 407 174,00 zł 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie 
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„ Ochrona letnich i zimowych stanowisk 
występowania nietoperzy w wybranych obiektach na 

Dolnym Śląsku” 

kwota umowy: 385 089,46 zł 

planowane działania:  
 

-  wykonanie i instalacja metalowych krat w sztolniach- 5 szt.,  

-  sprzątanie guana i wymiana zniszczonej folii na platformach w budynkach mieszkalnych, kościołach- 5 miejsc, 

-  wymiana metalowych bramek wejściowych- 15 szt.,  

-  wykonanie i montaż drewnianej platformy pod kolonią nietoperzy- 1 szt.,  

-  przeprowadzanie dezynsekcji na strychach kościołów- 5 szt. 

-  raport o stanie zimowisk nietoperzy w woj. dolnośląskim, 

 

 

dofinansowanie: 216 260,00 zł 

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” 
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Marta Wronka 
tel. (+48 22) 45 90 504 

e-mail: m.wronka@nfosigw.gov.pl 

Dziękuję za uwagę 

Departament Funduszy Norweskich  
tel. (+48 22) 45 90 286 

e-mail: i.puczylowska@nfosigw.gov.pl 

Wydział ds. Projektów UE 
tel. (+48 22) 45 90 543 

e-mail: life@nfosigw.gov.pl 


