
 
 

Projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16-00 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000” 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach realizuje projekt nr POIS.02.04.00-00-

0193/16-00 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”, 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. 

 

Głównym Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Projekt jest 

realizowany we współpracy z 12 regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, które w ramach projektu są 

podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych:  

 

Wartość projektu: 31 893 496,24 zł. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 27 109 471,79 zł. 

Termin realizacji projektu: od 8 marca 2017 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 

Głównym celem projektu w województwie świętokrzyskim jest stworzenie podstaw do skutecznej 

ochrony dla 24 obszarów Natura 2000, poprzez opracowanie dla nich wysokiej jakości planów zadań 

ochronnych (instrumentów planistycznych sporządzanych obowiązkowo dla obszarów Natura 2000 na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), stanowiących podstawę dla zachowania 

lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, przy jednoczesnym stworzeniu 

warunków społecznych umożliwiających i ułatwiających wdrożenie tych planów w życie. 

Cele szczegółowe projektu w województwie świętokrzyskim: 

1. Sporządzenie planów zadań ochronnych dla 24 obszarów Natura 2000, które określą, na 

podstawie niezbędnego rozpoznania i zgodnie z podstawami naukowymi, działania prowadzące 

do zachowania lub odtworzenia właściwego stanu przedmiotów ochrony. 

2. Zapewnienie osobom i podmiotom, których współdziałanie w ochronie obszaru Natura 2000 jest 

niezbędne lub pożądane, uczestnictwa w procesie planowania obszaru Natura 2000, 

przekładającego się na poprawę zrozumienia i akceptacji tej ochrony. 

 

Planowanym efektem projektu w województwie świętokrzyskim jest ukończenie procesu planistycznego 

dla 24 obszarów Natura 2000. Uwzględnione w projekcie obszary Natura 2000, dla których będą 

opracowywane plany zadań ochronnych, obejmują wszystkie obszary lub ich części, dla których 

przedmiotowe dokumenty planistyczne nie zostały i nie są jeszcze opracowywane z innych źródeł 

finansowania, nie zostały wyłączone z takiego obowiązku (zgodnie z art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 

przyrody).  

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. 

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC
mailto:naduzycia.POIS@mir.gov.pl

