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Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 4.3   

- Ochrona różnorodności biologicznej. 

1. Jakie warunki powinno spełniać przedsięwzięcie, aby wpisywało się w założenia 

konkursu nr RPZP.04.03.00-IZ.00-32-001/17? 

Odpowiedź: Przedsięwzięcie, aby otrzymać dofinansowanie winno spełniać warunki określone 

zapisami kryteriów oceny przyjętymi przez Komitet Monitorujący oraz Regulaminem konkursu.  

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, które spełniają łącznie następujące warunki:  

a) mają na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu 

utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów środowiska; 

b) realizacja zakończy się w terminie do dnia 31 października 2018 r.; 

c) zostaną zrealizowane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, gwarantującego 

pełną dostępność produktów wytworzonych w ramach realizowanego przedsięwzięcia;  

oraz których: 

d) ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

2. Jaki jest katalog dopuszczonych kosztów w ramach konkursu nr RPZP.04.03.00-IZ.00-

32-001/17? 

Katalog przedsięwzięć dopuszczonych do wsparcia w ramach typu projektu tworzenie centrów 

ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki 

rodzime wskazany w podrozdziale 1.2.1 Regulaminu konkursu nr RPZP.04.03.00-IZ.00-32-001/17 

obejmuje:  

1. Budowę lub modernizację: 

1.1 centrów ochrony różnorodności biologicznej, 

1.2 ogrodów botanicznych, 

1.3 banków genowych. 

Przykładowo: przechowywanie zasobów genetycznych rodzimych gatunków roślin, zwierząt  

i grzybów, aktywną ochronę gatunków zagrożonych, w tym ich rozmnażanie, ochrona ex situ  

i ochrona in situ, badania naukowe oraz szeroko pojmowana edukacja ekologiczna w zakresie 

ochrony przyrody jako element projektu.  

2. Promocję walorów przyrodniczych regionu w oparciu o gatunki rodzime, a także rodzimych 

gatunków chronionych w parkach miejskich i pozamiejskich, ekoparkach.  

Przykładowo: pielęgnacja istniejącego stanu drzew i krzewów, zakup dodatkowych nasadzeń, 

ochrona stanowisk gatunków chronionych, zagospodarowanie terenu (budowa, rozbudowa, 

przebudowa i modernizacja alejek parkowych) jako element szerszego projektu, realizującego 

cele działania, tworzenie ekspozycji, kraty i osłony na drzewa, wymiana nawierzchni na 

przepuszczalną. 

3. W ramach działania istnieje możliwość wykonania szlaku przyrodniczo-dydaktycznego. 
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3. Jaki jest katalog podmiotów uprawnionych do wnioskowania w konkursie? 

Odpowiedź: zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla Działania 4.3 Ochrona różnorodności 

biologicznej (konkurs nr RPZP.04.03.00-IZ.00-32-001/17), podmiotami uprawnionymi do ubiegania się 

o dofinansowanie są: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  jednostki 

organizacyjne jst, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, 

PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

instytucje naukowe. 

4. Czy w ramach konkursu nr RPZP.04.03.00-IZ.00-32-001/17 istnieje możliwość realizacji 

projektu w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. 

Odpowiedź: IZ RPO WZ dopuszcza realizację projektu w formule partnerstwa publiczno – 

prywatnego, lecz należy mieć na uwadze, że wnioskodawca musi być zgodny z katalogiem 

podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, wskazanym w Regulaminie konkursu 

oraz zapisami SOOP.  

5. Jakiego rodzaju koszty wyłączone są z możliwości sfinansowania w ramach konkursu 

dla Działania 4.3? 

Odpowiedź: W ramach konkursu do dofinansowania nie kwalifikują się projekty/wydatki: 

- związane z budową, przebudową, remontem jak i modernizacją dróg dojazdowych  

oraz ciągów  pieszych/rowerowych poza obszarem/terenem inwestycji; 

- związane ze świadczeniem usług gastronomicznych oraz noclegowych; 

- tworzeniem, remontem, jak i modernizacją pól namiotowych i biwakowych; 

- polegające wyłącznie na działalności w zakresie edukacji ekologicznej; 

- dotyczące jedynie infrastruktury; 

- polegające wyłącznie na zagospodarowaniu turystycznym; 

- polegające wyłącznie na budowie, przebudowie lub remoncie infrastruktury rekreacyjno-

sportowej (np. obiekty sportowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne itp.); 

- pomosty widokowo-rekreacyjne; 

- dotyczące promowania form ochrony przyrody poprzez, m.in.: witacze (tablice jednostronne  

i dwustronne), słupki kierunkowe (niskie i wysokie), tablice informacyjne (jednostronne  

i dwustronne); 

- dotyczące wyznaczenia miejsc odpoczynku (mała architektura): stoły i ławy w miejscach 

postoju i wypoczynku, ławki, fontanny, pomniki/lapidarium, kosze na śmieci, stojaki na 

rowery, szachownice przestrzenne, zadaszenia (deszczochrony), wiaty wypoczynkowe, 

grzybki, ogrodzenia, bramy, poręcze, łańcuchy, schody terenowe, sanitariaty, miejsca 

przeznaczone do palenia ognisk; 

- Nie przewiduje się wsparcia projektów objętych pomocą publiczną. 

- W ramach konkursu nie mogą zostać wsparte przedsięwzięcia generujące dochód. 
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- Wsparcia nie mogą uzyskać fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych)  

lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ RPO WZ  

pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego 

projektu płatności zostały przez wnioskodawcę/beneficjenta/partnera dokonane. Przez 

projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia 

pisemnego wniosku o przyznanie pomocy nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług 

przewidzianych do realizacji w jego zakresie rzeczowym. 

- Do dofinansowania nie może zostać wybrany projekt obejmujący przedsięwzięcie będące 

częścią operacji, która została objęta lub powinna była zostać objęta procedurą 

odzyskiwania zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego. 

6. Czy możliwy jest zakup dodatkowych nasadzeń w ramach przedsięwzięcia? 

Odpowiedź: Zgodnie z katalogiem przedsięwzięć wskazanych w podrozdziale 1.2.1 pkt 2) Regulaminu 

konkursu, w ramach promocji walorów przyrodniczych regionu możliwy jest zakup dodatkowych 

nasadzeń. Należy zwrócić uwagę, że w ramach konkursu wsparcie udzielane będzie w ramach typu 

projektu: tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich  

i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime. W związku z powyższym zakup dodatkowych nasadzeń 

będzie kwalifikowalny tylko pod warunkiem, że będą to nasadzenia gatunków rodzimych. 

7. Czy w ramach projektu można zaplanować wydatek związany z dokumentacją 

techniczną? 

Odpowiedź: Wydatkiem kwalifikowalnym w ramach projektu jest wydatek, który spełnia wszystkie 

określone w podrozdziale 3.2 Regulaminu konkursu nr RPZP.04.03.00-IZ.00-32-001/17 warunki 

łącznie, między innymi jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z 

realizacją projektu. Mając na uwadze powyższe, koszt opracowania dokumentacji technicznej może 

zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w części dotyczącej projektu. Nie ma możliwości 

sfinansowania w ramach projektu wydatku związanego z opracowaniem wniosku o dofinansowanie. 

8.   Jak należy rozumieć pojęcie „szlak przyrodniczo-dydaktyczny (szlak turystyczny)”? 

Odpowiedź: Szlak przyrodniczo – dydaktyczny rozumiany jest jako wytyczona w terenie trasa służąca 

do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia 

informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie 

umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej (okresowe zamykanie w przypadku niekorzystnych 

warunków pogodowych lub ze względów przyrodniczych na terenach chronionych); trasa szlaku 

przyrodniczo-dydaktycznego jest bezpieczną prezentacją cennych/interesujących obiektów 

przyrodniczych oraz ma za zadanie upowszechniać wiedzę na temat prezentowanych obiektów jak  

i powinna kształtować postawy i świadomość ekologiczną społeczeństwa. 
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9.   Jak należy rozumieć termin zakończenia realizacji projektu?  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami podrozdziału 3.1 Regulaminu konkursu, przez zakończenie realizacji 

projektu należy rozumieć datę podpisania ostatniego protokołu potwierdzającego bezusterkowy 

odbiór lub datę później uzyskanego/wystawionego dokumentu (w szczególności ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie/dokumentu stwierdzającego brak sprzeciwu wobec przystąpienia do 

użytkowania, dokumentu OT i innych równoważnych dokumentów) w ramach realizowanego 

projektu lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu, w zależności od tego co 

nastąpiło później. Projekt musi się zakończyć do dnia 31 października 2018 r. 

10.  Jakiego rodzaju załącznik należy złożyć, w sytuacji gdy charakter zaplanowanego 

przedsięwzięcia, nakłada na wnioskodawcę obowiązek posiadania decyzji dotyczącej 

działań podejmowanych w stosunku do gatunków chronionych? 

Odpowiedź: Rozdział 5 Regulaminu konkursu wskazuje, iż w sytuacji, gdy wnioskodawca nie może 

złożyć oświadczenia o braku obowiązku posiadania decyzji dotyczącej działań  podejmowanych w 

stosunku do gatunków chronionych (Załącznik nr 5.43, obowiązkowy, który obligatoryjnie należy 

przedłożyć na etapie składania wniosku o dofinansowanie), należy złożyć Załącznik  5.50 pn.  Decyzja 

dotycząca działań podejmowanych w stosunku do gatunków chronionych wydanej na podstawie art. 

56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 t.j. ze zm.) – ww. 

decyzja stanowi załącznik obowiązkowy, który może zostać uzupełniony na etapie poprzedzającym 

podpisanie umowy o dofinansowanie. 

11.   Czy o dofinansowanie może ubiegać się przedsięwzięcie generujące dochód?  

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPZP.04.03.00-IZ.00-32-001/17 nie mogą zostać 

wsparte przedsięwzięcia generujące dochód. 

Jednakże w przypadku wystąpienia dochodu w projekcie, beneficjent ma obowiązek jego ujawnienia. 

 W przypadku projektu generującego dochód po jego ukończeniu (w fazie operacyjnej), dochód  

w myśl art. 61 ust. 1 rozporządzenia ogólnego definiowany jest jako wpływy środków pieniężnych  

z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane 

przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie 

infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone  

o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione  

w okresie odniesienia. Ponadto, projekt generujący dochód po ukończeniu realizacji, jest to 

projekt, którego całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają 1 mln EUR. W celu ustalenia, czy 

całkowite koszty kwalifikowalne danego projektu przekroczą powyższy próg, należy zastosować 

kurs wymiany EUR/PLN stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych 

w złotych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 Dla projektów, dla których istnieje możliwość obiektywnego określenia przychodu  

z wyprzedzeniem (art. 61 ust. 1-5 rozporządzenia ogólnego) istnieją wystarczające dane oraz 

doświadczenie wynikające z realizacji podobnych inwestycji umożliwiające oszacowanie dwóch 
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głównych czynników mających wpływ na wysokość przychodu generowanego przez te projekty, 

tzn. wielkości popytu na dobra lub usługi dostarczane przez projekt oraz stosowanych za ich 

udostępnienie taryf. Dla tego typu projektów wysokość dofinansowania ustala się w oparciu  

o metodę luki w finansowaniu.    

Zasady rozliczania dochodu wygenerowanego w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu 

regulowane są zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych  

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 

hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 17 lutego 2017 r. oraz w dokumencie pn. Zasady dotyczące 

wykazywania oraz monitorowania dochodów związanych z realizacją projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 

stanowiącym załącznik nr 8 do umowy o dofinansowanie. 

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy, pod kątem generowania dochodu, zostanie stwierdzone,  

że projekt będzie generować dochód wówczas zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu  

nr RPZP.04.03.00-IZ.00-32-001/17 (podrozdział 1.2.3, punkt 3) projekt nie będzie mógł zostać objęty 

wsparciem. 

 


