
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 10 listopada 2015 roku. 

 

1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu 

skutków katastrof. 

Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie. 

Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego  

z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. 

Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu. 

Utrzymane obszary cenne przyrodniczo oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych 

zasobów przyrodniczych. 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa 
Funduszu 

Ogółem 

EFRR 176 560 369,00 

5. Instytucja 
zarządzająca 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

 

 

OPIS DZIAŁANIA  

Priorytet inwestycyjny 6d. ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona  
i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program 
„Natura 2000” i zieloną infrastrukturę 

6. Nazwa działania 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Utrzymane obszary cenne przyrodniczo oraz wykorzystanie 
lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania  lepszego 
statusu ochrony (ha) (CI 23) – wskaźnik kluczowy 

Powierzchnia wspartych form ochrony przyrody (ha) – wskaźnik 
specyficzny dla programu 

Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej 
(osoby/rok) – wskaźnik specyficzny dla programu 

Powierzchnia obszarów, dla których opracowano dokumenty 
planistyczne z zakresu ochrony przyrody (ha) – wskaźnik specyficzny 
dla programu 

9. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba wspartych form ochrony przyrody (szt.) – wskaźnik kluczowy 

Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem (szt.) – 
wskaźnik kluczowy 



 

 

 

 

Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu 
ochrony przyrody (szt.) – wskaźnik kluczowy 

Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych wsparciem (szt.) – wskaźnik kluczowy  

10. Typy projektów  

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu: 
 podnoszenia standardu ochrony oraz poprawiania bazy 

technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych, 
rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 oraz obszarów 
chronionego krajobrazu, opracowanie  planów ochrony lub 
planów zadań ochronnych tych obszarów oraz inwentaryzacja 
obszarów chronionego krajobrazu, 

 ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich  
i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki 
genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki, projekty 
służące rozwojowi zielonej infrastruktury (np. ogrody 
deszczowe w miastach, parki miejskie, korytarze ekologiczne, 
zielone bariery akustyczne), 

 zarządzania i ochrony krajobrazu polegające na budowie  
i rozbudowie niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, 
przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych  
i gatunków (w tym m.in. inwentaryzacja przyrodnicza 
obszarów chronionych i inna dokumentacja), 

 budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodków 
prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej 
(m.in. w parkach krajobrazowych), 

 inwestycji mających na celu ograniczanie negatywnego 
oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz 
służące edukacji i promowaniu form ochrony przyrody (m.in.: 
infrastruktura dla ruchu rowerowego, ścieżki edukacyjne). 

 
Dokumentami strategicznymi dla powyższego działania są 
Priorytetowe Ramy Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni 
Program Finansowania UE w latach 2014-2020. 

11. Typ beneficjenta  

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
samorządowe osoby prawne zajmujące się ochroną przyrody, 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne, parki krajobrazowe i ich zespoły, jednostki naukowe, 
organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną zajmujące 
się ochroną przyrody, jednostki budżetowe (np. RDOŚ), uczelnie, 
administracja rządowa. 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 



 

 

 

 

15. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

(Wkład ze środków 
unijnych na działanie) 

Słabiej rozwinięty 

6 821 543,00  
 

16. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami w ramach 
PO lub z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Z  alokacji wydzielono środki dla następujących Obszarów 
Strategicznej Interwencji: 

 obszar uzdrowiskowy (w zakresie dot. ochrony zasobów 
środowiska naturalnego, które stanowią potencjał tych 
terenów), obszar obejmujący gminy: Busko-Zdrój i Solec-
Zdrój; 

 obszar Gór Świętokrzyskich obejmujący gminy: Bodzentyn, 
Nowa Słupia, Pawłów, Bieliny, Łagów. 

W ramach tych środków wsparcie realizowane będzie przez 
dedykowane nabory. 

18. Tryb(y) wyboru 
projektów  
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Konkursowy, pozakonkursowy 

Instytucja Zarządzająca 

 

19. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  
na lata 2014-2020 

20. Warunki i planowany 
zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

21. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

22. Warunki 
uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami: 
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 1303/2013,  
-   Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 



 

 

 

 

marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego  
- Wytycznych w zakresie zagadnień związanych  
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. 

23. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczania wydatków. 
Dofinansowanie przekazywane będzie w formie refundacji bądź 
zaliczki. 

24. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa 
prawna)  

Nie dotyczy 

25. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

85%  

26. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

85%  

27. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

15%  



 

 

 

 

28. Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 
 

29. Minimalna 
i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

32. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

33. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

34.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a. Kategoria interwencji 

085 – Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona 
przyrody i zielona infrastruktura,  

090 – Ścieżki rowerowe i piesze,  

091 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów 
przyrodniczych,  

092 – Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów 
turystycznych 

b. Forma finansowania 01 – Dotacja bezzwrotna 

c. Typ obszaru 

01 – Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości 

zaludnienia),  

02 – Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości 

zaludnienia),  

03 – Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d. Terytorialne 
mechanizmy 

05 – Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich/wiejskich 



 

 

 

 

wdrażania 07 – Nie dotyczy 

 

35. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-
2020 rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem 
zasad określonych dla pomocy publicznej. 
 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa unijnego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej 
pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

 

Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został 
fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni 
zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem Instytucji 
Zarządzającej  wniosku o dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego 
projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane. Przez projekt 
ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich 
robót, dostaw lub usług.  

 

36. Lista wydatków 
kwalifikowalnych w 
ramach działania 
(jeśli dotyczy) 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 4.5 wyłącznie w 
przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone 
koszty zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności  na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 


