
   
       

      

 
Projekt nr POIS.05.03.00-00-277/10 współfinansowany jest przez Unię 

Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach 

działania 5.3 priorytetu V. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011-2014.  

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU 

I Tytuł projektu: 
Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy 
i OSO Ostoja Biebrzańska 

II Nr projektu: POIS.05.03.00-00-277/10 

III Beneficjent: Biebrzański Park Narodowy 

IV 
Podmioty wskazane przez 
Beneficjenta do ponoszenia 
wydatków kwalifikowanych: 

nie dotyczy 

V 
Cele projektu  
(opis za pomocą wskaźników 
rezultatu): 

1. Zgromadzenie wiedzy o występowaniu i aktualnym stanie ochrony 
przedmiotów ochrony w OSO Ostoja Biebrzańska i SOO Dolina 
Biebrzy w wyniku przeprowadzonych inwentaryzacji 
 
(3.2.1) Liczba gatunków, dla których opracowano dokumentację niezbędną 

do ich skutecznej ochrony (szt.): 43 
(3.2.2) Liczba siedlisk, dla których opracowano dokumentację niezbędną do 

ich skutecznej ochrony (szt.): 7 
 
2. Przygotowanie dwóch projektów planów zadań ochronnych dla ww. 
obszarów Natura 2000 i ich dokumentacji niezbędnej do skutecznej 
ochrony przedmiotów ochrony 
 
(POIiS) Powierzchnia obszarów, dla których opracowano projekty planów 

zadań ochronnych (ha): 328 938 
(POIiS)w tym: Powierzchnia obszarów sieci Natura 2000, dla których 

opracowano projekty planów zadań ochronnych (ha): 269 715 
(3.1.1) Liczba obszarów, dla których opracowano dokumentację niezbędną 

do zarządzania obszarami chronionymi (szt.): 3, w tym dla: 
(3.1.1.1) obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (szt.): 1 
(3.1.1.2) specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (szt.): 1 
(3.1.1.3) parków narodowych (szt.): 1 
(3.1.2) Powierzchnia obszarów, dla których opracowano dokumentację 

niezbędną do zarządzania obszarami chronionymi (ha): 328 938,w 
tym dla: 

(3.1.2.1) obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (ha): 148508.8 
(3.1.2.2) specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (ha): 121206.2 
(3.1.2.3) parków narodowych (ha): 59223 
(4.1.1.2) Grupa docelowa / potencjalni odbiorcy realizowanych w ramach 
projektu działań komunikacyjnych, w tym: kampanii informacyjno-
promocyjnych z wykorzystaniem środków masowego przekazu (ilość osób): 
15000 
(4.4.1) Liczba podmiotów tworzących partnerstwo / platformę dialogu 
społecznego (szt.): 70, w tym: 
(4.4.1.1) jednostek rządowych (szt.): 3  
(4.4.1.2) jednostek samorządowych (szt.): 25  
(4.4.1.3) instytucji naukowych (szt.): 5  
(4.4.1.4) organizacji pozarządowych (szt.): 8  
(4.4.1.5) przedsiębiorstw (szt.): 7  
(4.4.1.6) innych podmiotów (szt.): 22 
 
 



 
 
3. Zdobycie doświadczenia w zakresie planowania ochrony przyrody 
przez osoby, które będą brały udział w przygotowywaniu dokumentacji 
planów zadań ochronnych 
 
(5.n) Liczba osób, które zdobyły doświadczenie w zakresie planowania 
ochrony przyrody: 50 
 
 
 
 

VI 
Lokalizacja 
projektu: 

1. Obszary Natura 2000: 
 SOO Dolina Biebrzy PLH 200008 
 OSO Ostoja Biebrzańska PLB 20006 
 

2. Parki narodowe objęte projektem: 
 Biebrzański Park Narodowy 

 
3. zasięg administracyjny – następujące jednostki terytorialne: 

 gmina Grajewo  
 gmina Radziłów  
 gmina Rajgród  
 gmina Goniądz  
 gmina Trzcianne  
 gmina Jedwabne  
 gmina Wizna  
 gmina Sztabin  
 gmina Bargłów Kościelny 
 gmina Lipsk 
 gmina Jaświły  
 gmina Suchowola  
 gmina Nowy Dwór  
 gmina Dąbrowa Białostocka  
 gmina Tykocin  
 gmina Zawady 
 gmina Mońki  
 gmina Rutki  
 gmina Augustów 
  

VII Zakres rzeczowy projektu:  

Lp. Wskaźnik monitorowania (wskaźnik produktu) Jednostka Wartość Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 

Liczba zrealizowanych projektów służących 

ochronie siedlisk, zbiorowisk roślinnych lub 

gatunków 

(szt.) 1  

2 
w tym: Liczba zrealizowanych projektów 

służących ochronie obszarów Natura 2000 
(szt.) 1  

3 
Liczba centrów przetrzymywania gatunków 

CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt 
(szt.) n. d  

4 Liczba opracowanych planów ochrony (szt.) 0  

5 Liczba opracowanych planów zadań ochronnych (szt.) 2 

PZO dla OSO 
Ostoja 
Biebrzańska o 
pow. 148508,8 ha 
oraz PZO dla SOO 
Dolina Biebrzy o 
pow. 121206,2 ha 

6 
Liczba zrealizowanych projektów z zakresu 

edukacji lub promocji postaw ekologicznych 
(szt.) n.d  

 
 
 

 
 
 



VIII Kategorie wydatków, dla których warunkiem uznania za kwalifikowane jest bezpośrednie wskazanie we 
wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie: 

Lp. Kategoria wydatków Opis* Uwagi 

1 2 3  

1 Przygotowanie projektu, w tym: 

1.1 
Opracowanie 
raportów OOŚ 

n.d. 

  
. 
  
  

1.2 
Opracowanie 
dokumentacji 
technicznej 

n.d.  

1.3 
Opracowanie 
dokumentacji 
przetargowej 

n.d.  

1.4 Inne dokumenty n.d.  

1.5 
Opłaty związane z 
uzyskaniem decyzji 
administracyjnych 

n.d.  

2 Zarządzanie projektem, w tym:  

2.1 
Nadzór nad 
robotami 
budowlanymi 

n.d.  

2.2 Koszty ogólne  n.d.  

2.3 Wydatki osobowe  n.d.  

2.4 

Zakup i instalacja 
systemów 
informatycznych 
wspomagających 
zarządzanie i 
monitorowanie  

n.d.  

2.5 

Pozostałe wydatki 
związane z 
zarządzeniem 
projektem  

1. Zatrudnienie Wykonawcy nadzorującego 
wykonanie przedmiotu umowy oraz 
świadczącego obsługę administracyjno-
finansową 

2. Zabezpieczenie strony logistycznej 
projektu 

 

2.6 

łączna kwota 
planowanych 
wydatków w 
podkategoriach 2.2-
2.5 

  

2.7 

maksymalna kwota 
wydatków na 
"zarządzanie 
projektem" zgodnie 
z pkt 6.2 
Wytycznych  

  

3   

3.1 

Nabycie 
nieruchomości lub 
nabycie prawa 
wieczystego 
użytkowania 
nieruchomości   

n.d.  

3.2 

Adaptacja lub 
remont budynku  
lub budowli 
nabytych w ramach 
wydatków 
kwalifikowalnych  

n.d.  



3.3 

Obowiązkowy 
wykup 
nieruchomości lub 
obowiązkowe 
odszkodowania 
wynikające z 
ustanowienia 
obszaru 
ograniczonego 
użytkowania  

n.d.  

4 

Zakup 
przenośnych 
środków trwałych, 
które nie będą na 
stałe 
zainstalowane w 
projekcie  

n.d.  

5 

Środki trwałe, 
które będą 
wykorzystywane 
tylko w okresie 
realizacji projektu 
(w wysokości 
amortyzacji w 
okresie realizacji 
projektu)  

n.d.  

6 

Wydatki związane 
z wykorzystaniem 
innych niż leasing 
technik 
finansowania 
niepowodujących 
natychmiastoweg
o przeniesienia 
praw własności  

n.d.  

7 

Inne kategorie 
wydatków, jeżeli 
wynikają 
bezpośrednio ze 
specyfiki projektu 
oraz pozostałe 
wydatki  

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji 
przedmiotów ochrony OSO Ostoja 
Biebrzańska i SOO Dolina Biebrzy 

2. Przygotowanie 2 projektów planów zadań 
ochronnych dla OSO Ostoja Biebrzańska 
i SOO Dolina Biebrzy i  ich dokumentacji 

3. Organizacja spotkań dyskusyjnych z 
interesariuszami 

4. Zatrudnienie 2 recenzentów celem 
wsparcia merytorycznego realizacji 
projektu i monitorowania jego efektów 

5. Zatrudnienie asystenta projektu 
działania informacyjno-promocyjne 

6. Ankietowe sprawdzenie opinii rolników 

 

8 

Koszty związane z 
wkładem 
niepieniężnym 
ogółem 

n.d.  

 

IX  
Struktura własności majątku 
wytworzonego w ramach 
projektu: 

n.d. 

X 
Sposób wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji projektu oraz w 
okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu (w przypadku uznania VAT za wydatek kwalifikowalny, 
należy również opisać sposób wykorzystania majątku pod kątem kwalifikowalności VAT) 

  n.d. 

     

 


