
Projekt „Opracowanie planów 
zadań ochronnych

dla obszarów Natura 2000” 

nr POIS.02.04.00-00-0193/16



Beneficjent:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków w

Projekcie - REGIONALNE DYREKCJE OCHRONY ŚRODOWISKA:

 w Gdańsku

 w Gorzowie Wielkopolskim

 w Katowicach

 w Kielcach

 w Krakowie

 w Lublinie

 w Łodzi

 w Olsztynie

 w Poznaniu

 w Rzeszowie

 w Szczecinie

 we Wrocławiu



Wartość projektu: 32 371 135,97 zł. 

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 

27 515 465,57 zł.

Termin realizacji projektu: 

od 8 marca 2017 r. do 31 grudnia 2022 r.



Źródło finansowania
85% procent z Unii Europejskiej

Fundusz Spójności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska 2014-2020

Oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu”

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Projekt nr POIS.02.04-00-00-0193/16



Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie podstaw do

skutecznej ochrony dla 287 obszarów Natura 2000, położonych na

terenach 12 województw, 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 roku 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.



Szczegółowe cele projektu

1. Sporządzenie planów zadań ochronnych dla 287 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.

3. Dalsze kształcenie planistów regionalnych i osób realizujących

nadzór nad obszarami Natura 2000, tym samym uzyskanie grupy

profesjonalistów do realizacji nadzoru nad obszarami Natura 2000

w przyszłości.



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.

3) 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 opracowane z innych źródeł finansowania oraz nie zostały wyłączone

z takiego obowiązku (zgodnie z art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody).



Kontakt:

Planista Regionalny

Diana Bartkiewicz – 041 230 20 35

Asystent planisty regionalnego

Klaudia Smoląg – 041 230 20 35


