Załącznik nr 2 do Regulaminu
naboru wniosków:

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności
biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” dotyczący
przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania i likwidacją skutków pożarów w parkach
narodowych w 2020 roku.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” dotyczący przedsięwzięć związanych
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania i likwidacją skutków pożaru w parkach narodowych.
 Cel programu
Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie
zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się
zagrożeń);
 Terminy i sposób składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 29.04.2020 r. do 15.05.2020r.
Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie
(„GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć
wygenerowany przy użyciu GWD:
 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,
oraz przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień
rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.
 Informacje szczegółowe:
1. Alokacja:
Kwota alokacji wynosi do 5,0 mln zł.
NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na
dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

2. Formy dofinansowania:
Dotacja.
3. Intensywność dofinansowania:
Intensywność dofinansowania w formie dotacji, zgodnie z programem priorytetowym wynosi do 100 %
kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania pożarów oraz
odtwarzania zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, a także urządzeń i obiektów służących ochronie tych
zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych ujętych w poz. 6.2).c)
programu priorytetowego. Przy czym do dofinansowania kwalifikowane są koszty przedsięwzięć
wymienionych w poz. 6.2).c) programy priorytetowego, poniesione od momentu wystąpienia zjawiska
klęskowego.
 Rodzaj przedsięwzięć: przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu i likwidacja skutków pożarów w parkach
narodowych w 2020 roku.
 Beneficjenci:
parki narodowe
 Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:
Koordynator programu: Andrzej Rolecki, nr tel.: 22 45 90 580
 Szczegółowe informacje o naborze:
1. Regulamin naboru.
2. Treść programu priorytetowego.

