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KONKURS Z ZAKRESU
Ochrony Przyrody
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na zadania dotyczące:
„Ochrony przyrody poprzez ochronę gatunkową”
1. Cel konkursu
Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę zagrożonych gatunków, polepszenie warunków bytowania gatunków, dla których obszar województwa mazowieckiego stanowi ważny region w ich areale występowania, a które uznane zostały za gatunki zagrożone. 
Cele szczegółowe (podstawowe kierunki wsparcia):
1. Ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów w warunkach in situ i ex situ;
2. Kompleksowa ochrona siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej wraz z oceną efektów (monitoringiem) realizowanych prac;
3. Opracowanie planów ochrony oraz zadań ochronnych stanowiących podstawowe instrumenty wykonywania ochrony dla najcenniejszych z punktu widzenia ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych;
2. Terminy naboru wniosków:
Termin składania wniosków – zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez Fundusz.
Termin analizy wniosków – do 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
Termin ogłaszania wyników konkursu – do 14 dni od daty zakończenia analizy przedłożonych wniosków.
3. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, póz. 150, z późn. zm.)., „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie”, „Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW 
w Warszawie. Klasyfikacja kosztów - Oprocentowanie pożyczek - Częściowe umorzenia”.
4. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania
4.1 Formy dofinansowania:
Dotacja
4.2 Intensywność dofinansowania
Maksymalna wartość zadania do 150.000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych.
4.3 Beneficjenci
Konkurs adresowany jest do społecznych organizacji ekologicznych, Parków 
Krajobrazowych, Lasów Państwowych, jednostek samorządu terytorialnego. Wskazana jest współpraca różnych podmiotów w realizacji projektów, w szczególności angażowanie lokalnych społeczności.
5. Kryteria oceny zadań
Priorytet uzyskają zadania, które w sposób widoczny wpływać będą na zachowanie zagrożonego gatunku w danym regionie (stanowisku). Zadanie może dotyczyć czynnej ochrony istniejących populacji gatunków (tego typu wnioski uzyskają preferencje), wraz z ich reintrodukcją lub restytucją. Preferowane będzie podejście kompleksowe, zapewniające długofalową ochronę danego gatunku. 
Ważne jest podanie wiarygodnego, pełnego uzasadnienia mówiącego o stopniu zagrożenia danego gatunku w skali regionu, w skali kraju i w skali międzynarodowej przekonującego 
o skuteczności proponowanych działań i stosowanych technik ochrony.
Poszczególne składniki zadania będą oceniane według następujących kryteriów:
	Kryterium przedmiotu dofinansowania:
	czynna ochrona gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną ścisłą, – 15 pkt;
	kompleksowa ochrona siedlisk przyrodniczych – 10 pkt;
	opracowanie planów ochrony oraz zadań ochronnych – 5 pkt.


	Kryterium wartości przyrodniczych:
	obszary NATURA 2000 – 5 pkt

Park Narodowy z otuliną – 4 pkt
Parki Krajobrazowe z otuliną, rezerwaty przyrody – 3 pkt
inne formy ochrony przyrody – 2 pkt
pozostałe – 0 pkt

	Kryterium zasięgu działania:
	regionalny (ponad powiatowy) – 5 pkt

powiatowy – 4 pkt
ponad gminny (więcej niż jedna gmina, związek gmin) – 3 pkt
gminny – 2 pkt
	lokalny – 1 pkt


	Kryterium wielkości dofinansowania z WFOŚiGW:
	20% - 35% – 5 pkt

35,1% - 45% – 4 pkt
45,1% - 60% – 3 pkt
60,1% - 70% – 2 pkt
	70,1% - 80% – 1 pkt

	Kryterium konstrukcji finansowej zadania:
	dofinansowanie z funduszy unijnych – 5 pkt

dofinansowanie z min. 2 źródeł krajowych + WFOŚiGW – 4 pkt
dofinansowanie z 1 źródła krajowego + WFOŚiGW – 3 pkt
środki własne + WFOŚiGW – 2 pkt
część kosztów stanowi skalkulowany koszt (np. nieodpłatnych usług lub materiału) – 1 pkt
oraz stopnia  przygotowania zadania (organizacja zadania) określonego poprzez:
1. przewidywane efekty oceniane poprzez: trwałość efektu, zastosowanie uzasadnionych ekonomicznie najlepszych dostępnych technik ochrony;
2. możliwość wiarygodnej oceny efektów ekologicznych realizowanych prac, w tym (bardzo ważne) w okresie 3/5 lat po zakończeniu zadania;
3. doświadczenie wykonawcy (prosimy o załączenie listy zrealizowanych prac, jeśli takie były, w okresie ostatnich 3 lat);
4. współpracę z władzami lokalnymi, zarządcami terenu i organizacjami społecznymi przy realizacji zadania;
5. włączanie do współpracy społeczności lokalnych.

6. Procedura wyboru przedsięwzięć
Wybór zadań odbywa się w trybie konkursowym jednoetapowym. O udzieleniu dofinansowania decyduje ocena wniosku zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt. 5. 
Po analizie wniosków zostanie stworzona lista rankingowa. Dofinansowanie otrzymają wnioski z największą liczbą punktów.
7. Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe złożenie wniosku na obowiązującym druku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
Druki wniosku wraz załącznikami oraz wykaz dokumentów zostanie ustalony przez Zarząd Funduszu.
Na konkurs należy nadsyłać zadania dotyczące ochrony zagrożonych gatunków. Zgłoszenia 
w formie wniosków o dotację należy składać (w dwóch egzemplarzach) w Wydziałach Zamiejscowych WFOŚiGW (Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce), oraz Biurze WFOŚiGW w Warszawie.
Wnioski, które wypłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane;
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane; 
Wnioski, w których planowana dotacja WFOŚiGW w Warszawie będzie niższa niż 5.000,00 zł nie będą rozpatrywane;
Beneficjenci Funduszu zobowiązani są do przeprowadzenia działań promocyjnych, dotyczących wsparcia finansowego udzielonego przez fundusz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie dotacji oraz wewnętrznymi regulacjami (instrukcją) podanymi na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie www.wfosigw.pl .

