
Harmonogram naborów wniosków na 2019 rok dla dziedziny Ochorna Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemów (ORBiFE)

Lp. Priorytety z Listy Typy zadań Kto może uzyskać dofinansowanie
Formy 

dofinansowania
Procent dofinasowania

Oprocentowanie 

pożyczek

Wysokość 

umorzenia
Termin naboru

pożyczka

do 95 % różnicy pomiędzy planowanymi kosztami 

kwalifikowanymi zadania zgodnie z Programem 

Operacyjnym a wartością uzyskanego dofinansowania 

ze środków zagranicznych

1,95% bez umorzenia

JST, ŚPN, nadleśnictwa, podmioty posiadające siedzibę na terenie 

województwa świętokrzyskiego posiadające osobowość prawną, 

prowadzące statutową działalność w zakresie ochrony 

przyrody/środowiska

dotacja

do 40% kosztów kwalifikowanych  - w przypadku 

zadań inwestycyjnych,                                                              

do 80 % kosztów kwalifikowanych - w przypadku 

zadań nieinwestycyjnych 

nd nd

Inne podmioty uprawnione do realizacji zadania ** pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 3,0% 15%

pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 2,5% 20%

Inne podmioty uprawnione do realizacji zadania ** pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 3,0% 15%

pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 2,5% 20%

Inne podmioty uprawnione do realizacji zadania ** pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 3,0% 15%

JST dotacja do 90 % kosztów kwalifikowanych nd nd

JST pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 2,5% 20%

6. Zakładanie, rozwijanie i prowadzenie pasiek pszczelich Inne podmioty uprawnione do realizacji zadania ** pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 2,5% 25%

7. Odtwarzanie dzikich populacji pszczół w lasach 

nadleśnictwa, podmioty posiadające siedzibę na terenie województwa 

świętokrzyskiego posiadające osobowość prawną, prowadzące statutową 

działalność w zakresie ochrony przyrody/środowiska

dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych nd nd

pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 2,5% 20%

Inne podmioty uprawnione do realizacji zadania ** pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 3,0% 15%

dotacja do 80 % kosztów kwalifikowanych nd nd

pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 2,5% 20%

pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 2,5% 20%

Inne podmioty uprawnione do realizacji zadania ** pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 3,0% 15%

2. Utrzymanie terenów zieleni Inne podmioty uprawnione do realizacji zadania ** pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 3,0% 10%
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B IV.1.4 Urządzanie i utrzymanie 

terenów zieleni, zadrzewień, 

zakrzewień oraz parków 

Urządzanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 

6

B.IV.2.1. Opracowanie 

wojewódzkich programów leśnych 

wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko.

Opracowanie wojewódzkich programów leśnych wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko.
Województwo Świętokrzyskie dotacja do 90 % kosztów kwalifikowanych nd nd

dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych nd nd

pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 2,5% 20%

Inne podmioty uprawnione do realizacji zadania ** pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 3,0% 15%

dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych nd nd

pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 2,5% 20%

Inne podmioty uprawnione do realizacji zadania ** pożyczka do 95 % kosztów kwalifikowanych 3,0% 15%

UWAGA !!! Dla dziedziny ORBiFE pula środków do dofinansowania w formie dotacji zgodnie z poniższymi priorytetami wynosi 150.000,00 zł

dotacja nd nd

2. Zakładanie i odnawianie remiz śródpolnych 

JST, ŚPN, nadleśnictwa, podmioty posiadające siedzibę na terenie 

województwa świętokrzyskiego posiadające osobowość prawną, 

prowadzące statutową działalność w zakresie ochrony 

przyrody/środowiska, koła łowieckie 

 do 50% kosztów kwalifikowanych przy zakupie 

osobników pochodzących z hodowli

5. Usuwanie/ unieszkodliwianie obcych gatunków inwazyjnych - barszczy 

kaukaskich, w tym barszczu Sosnowskiego 

nd

nd

** Inny podmiot uprawniony (nie wymieniony w tabeli) - właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, budynków, obiektów i urządzeń, z którymi związana jest dana inwestycja. W przypadku prowadzenia inwestycji/ przedsięwzięcia na współwłasność wymaga jest pisemna 

zgoda na realizację zadania udzielona przez wszystkich współwłaścicieli

do 40% kosztów kwalifikowanych nd nd

Zgodnie z dedykowanym programem 
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B. IV.2.2. Realizacja zadań 

związanych ze zwiększeniem 

lesistości województwa oraz 

zapobieganiem i likwidacją szkód w 

lasach spowodowanych przez 

czynniki biotyczne i abiotyczne.

1. Realizacja zadań związanych ze zwiększeniem lesistości województwa.
JST, nadleśnictwa

2. Zapobieganie i likwidacja szkód w lasach spowodowanych przez 

czynniki biotyczne i abiotyczne.

JST, nadleśnictwa
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B.IV.1.3. Przedsięwzięcia z zakresu 

ochrony przyrody, realizowane na 

terenach zieleni dostępnych 

publicznie 

1. Urządzanie, zachowywanie i odnawianie terenów zieleni, w tym 

ochrona starych drzew. Zadrzewienia, sadzenie drzew i krzewów 

miododajnych oraz o dużej efektywności akumulacji pyłów

JST, ŚPN, nadleśnictwa, podmioty posiadające siedzibę na terenie 

województwa świętokrzyskiego posiadające osobowość prawną, 

prowadzące statutową działalność w zakresie ochrony 

przyrody/środowiska,

dotacja
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B.IV.1.2 .Działania na rzecz 

powstrzymania spadku liczebności 

populacji i odbudowa populacji 

zagrożonych i zanikających 

rodzimych gatunków zwierząt 

1. Odbudowa/zasilenie i wzmocnienie populacji zagrożonych i 

zanikających   populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej 

JST, ŚPN, nadleśnictwa, podmioty posiadające siedzibę na terenie 

województwa świętokrzyskiego posiadające osobowość prawną, 

prowadzące statutową działalność w zakresie ochrony 

przyrody/środowiska, koła łowieckie 

nd

4. Renaturyzacja dolin rzecznych cennych przyrodniczo.

JST, ŚPN, nadleśnictwa, podmioty posiadające siedzibę na terenie 

województwa świętokrzyskiego posiadające osobowość prawną, 

prowadzące statutową działalność w zakresie ochrony 

przyrody/środowiska

dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych nd

nd

2. Przedsięwzięcia  wynikające z ustawy o ochronie przyrody 

3. Budowa, remont, odbudowa ptasich gniazd, budek, skrzynek dla 

ptaków oraz zakup/wykonanie hoteli dla owadów 

JST, ŚPN, nadleśnictwa, podmioty posiadające siedzibę na terenie 

województwa świętokrzyskiego posiadające osobowość prawną, 

prowadzące statutową działalność w zakresie ochrony 

przyrody/środowiska

dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych

od

14.03.2019

do 30.09.2019

1 A. Priorytet Główny

Zadania z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji 

ekosystemów ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł 

zagranicznych

Zgodnie z zapisami danego Programu 

dotacja
do 10% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami 

kwalifikowanymi zadania zgodnie z Programem 
nd nd

2
B.IV.1.1 Przedsięwzięcia  związane 

z ochroną przyrody

1. Sporządzenie inwentaryzacji obszarów cennych przyrodniczo oraz 

planów ochrony/ planów zadań ochronnych dla  parków krajobrazowych
Województwo Świętokrzyskie dotacja do 90 % kosztów kwalifikowanych nd


