Projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16-00 pn.: „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych

zależnych od wód”
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz z 11 Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony
Środowiska realizuje projekt nr: POIS.02.04.00-00-0108/16 pn.: „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych
zależnych od wód” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
Wartość projektu: 46 947 670,11 zł. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 39 905 519,59 zł.
Termin realizacji projektu: od 20 marca 2017 r. do 31 grudnia 2022 r.
Głównym celem projektu jest poprawa, do roku 2022, stanu ochrony objętych działaniami
projektowymi typów siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód, których stan zachowania
w dokumentach planistycznych został oceniony na niezadowalający (U1) lub zły (U2). Dokumenty te tj.
plany zadań ochronnych zawierają informacje na temat działań, które pozwolą na poprawę stanu siedlisk
i gatunków. W projekcie zawarto działania, które są kluczowe dla przywrócenia właściwego stanu bądź
zatrzymania negatywnego trendu zmian.
W województwie świętokrzyskim w ramach projektu przewidziano ochronę czynną na
powierzchni blisko 300 ha torfowisk przejściowych i wysokich oraz na areale około 100 ha siedliska
zmiennowilgotnej łąki trzęślicowej. Prace prowadzone będą na gruntach należących do Skarbu Państwa
(głównie pozostających w zarządzie PGL Lasy Państwowe) oraz na działkach o innej własności, w tym
prywatnych. Działania obejmują usuwanie drzew i krzewów, koszenie oraz budowę urządzeń wodnych
mającą na celu poprawienie warunków hydrologicznych. Ponadto w ramach projektu zaplanowano m. in.:
zakup materiałów promocyjnych, spotkania z właścicielami gruntów, wykonanie ekspertyz oraz
monitoringu skuteczności działań.
Cele szczegółowe projektu, w odniesieniu do obszaru województwa świętokrzyskiego, są następujące:
1. Wypełnienie zobowiązań wynikających z ustanowionych planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000;
2. Poprawa stanu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków poprzez
zrealizowanie działań związanych z powstrzymaniem sukcesji naturalnej na terenie ich
występowania oraz zmianą stosunków wodnych (budowa zastawek);
3. Upowszechnienie wiedzy o wymogach ochronnych siedlisk przyrodniczych i gatunków.
Zakładanymi efektami projektu są:
1. poprawa w skali całego kraju stanu zachowania wybranych siedlisk nieleśnych zależnych od wód,
2. przywrócenie właściwego stanu danych płatów siedlisk bądź zahamowanie negatywnego trendu
zmian,
3. zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony,
4. poprawa warunków bytowania zwierząt zamieszkujących siedliska wodno-błotne oraz zwiększenie
areału siedlisk gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem.
Instytucja Zarządzająca Programu Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie umożliwiające
zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków POIiŚ.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na
adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków
zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

