
Załącznik do uchwały Nr 92/16  

Zarządu WFOŚiGW w Kielcach  

Z dnia 22 grudnia 2016 r. 

 

KATALOG KWALIFIKACJI KOSZTÓW DLA ZADAŃ DOFINANSOWYWANYCH 

ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I 

GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH 

 

IV. OCHRONA   RÓŻNORODNOŚCI   BIOLOGICZNEJ   I FUNKCJI 

EKOSYSTEMÓW 

 

1. Koszty kwalifikowane: 

 

1) przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, odnoszące się do wszystkich form 

ochrony przyrody, obejmujące działania na terenach objętych ochroną lub w stosunku 

do obiektów podlegających ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 roku 

o ochronie przyrody: 

a) sporządzenie inwentaryzacji obszarów cennych przyrodniczo, 

b) sporządzanie planów ochrony i planów zadań ochronnych, 

c) inne działania służące ochronie przyrody, 

d) oznakowanie form ochrony przyrody, 

e) postawienie tablic informacyjnych, 

f) budowa lub remont infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów 

chronionych/obiektów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną 

antropopresją, 

g) przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów na beneficjenta 

 

2) przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, realizowane na terenach zieleni 

dostępnych publicznie, wraz z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do ich 

realizacji: 

a) urządzanie, zachowywanie i odnawianie terenów zieleni, w tym ochrona starych 

drzew (prace związane z przygotowaniem terenu, zachowywaniem i odnawianiem, 

zakup nasion i sadzonek roślin wieloletnich, realizacja wysiewu i nasadzeń roślin 

wieloletnich), 

b) zadrzewienia (prace związane z przygotowaniem terenu, zakup sadzonek i 

realizacja nasadzeń), 

c) utrzymanie terenów zieleni, 

d) sadzenie drzew i krzewów miododajnych (prace związane z przygotowaniem 

terenu, zakup sadzonek i realizacja nasadzeń), 

e) sadzenie drzew i krzewów o dużej efektywności akumulacji pyłów (prace 

związane z przygotowaniem terenu, zakup sadzonek i realizacja nasadzeń), 

f) prace związane z budową ogrodu botanicznego: 



- wykonanie działów i kolekcji roślinnych: zakup nasion i sadzonek, realizacja 

wysiewu i nasadzeń, realizacja odtworzenia siedlisk i zbiorowisk roślinnych, 

- budowa obiektów przeznaczonych do hodowli i ekspozycji roślin, np. palmiarni, 

kaktusiami, oczek wodnych, alpinarium oraz innych obiektów służących 

eksponowaniu roślin lub prowadzeniu edukacji, wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. 

g) rewaloryzacja zasobów przyrodniczych w parkach i ogrodach, ujętych 

w ewidencji, zgodnie z ustawą z dn. 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami; 

 

3) przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, mające na celu zachowanie/ 

zrównoważone użytkowanie / odnowienie/ poprawę warunków bytowania i rozwoju 

populacji: zasobów, tworów i składników przyrody, głównie: dziko występujących 

roślin, zwierząt i grzybów / siedlisk przyrodniczych/ ekosystemów/krajobrazu, w tym 

m.in.: 

a) zakładanie, rozwijanie i prowadzenie pasiek pszczelich (m.in. zakup uli, zakup 

pszczół, zakup matek pszczelich, budowa i wyposażenie pracowni pasiecznej, 

zakup leków na choroby pszczół), 

b) odbudowa/zasilenie i wzmocnienie populacji zagrożonych i zanikających 

rodzimych gatunków zwierzyny drobnej poprzez zwiększenie ich liczebności: 

zakup osobników kuropatwy i zająca, 

c) budowa, remont, odbudowa gniazd, budek i skrzynek dla ptaków oraz zakup/ 

wykonanie hoteli dla owadów, wraz z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do 

realizacji zadania, 

d) renaturyzacja dolin rzecznych cennych przyrodniczo, 

e) usuwanie/ unieszkodliwianie obcych gatunków inwazyjnych - barszczy 

kaukaskich, w tym barszczu Sosnowskiego: 

- koszty usługi związanej z usunięciem i unieszkodliwieniem barszczu, 

- koszty działań informacyjno-edukacyjnych dot. charakterystyki, wyglądu i 

zagrożeń związanych z występowaniem barszczu: w tym głównie koszty wydruku 

broszur, informacji prasowych, 

- koszty środków chemicznych użytych do zwalczania barszczu, tylko w 

przypadku, gdy są one wyodrębnione na fakturach łącznie z usługą usunięcia 

barszczu przez wyspecjalizowany podmiot, 

f) zakładanie i odnawianie remiz śródpolnych, w tym: oczek wodnych, żywokołów, 

żywopłotów i pasów wiatrochronnych; 

 

4) realizacja zadań związanych ze zwiększeniem lesistości województwa. 

5) realizacja zadań mających na celu zapobieganie szkodom w lasach i likwidację tych 

szkód spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne - zakup środków 

(preparatów) służących zapobieganiu i likwidacji szkód w lasach; 

6) opracowanie wojewódzkich programów leśnych wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko; 

7) inne koszty specyficzne dla danego typu zadania, uzgodnione z Funduszem. 

 

 



2. Koszty niekwalifikowane: 

 

1) zakup i wykonanie obiektów budowlanych, obiektów malej architektury, alejek, 

ławek, koszy na odpady, itp. w przypadku zadań realizowanych w ramach urządzania, 

utrzymania, zachowywania i odnawiania terenów zieleni, z wyłączeniem ogrodów 

botanicznych; 

2) koszty wykonania inwentaryzacji i programu/ harmonogramu usuwania barszczu; 

3) koszty zakupu sprzętu niezbędnego do usuwania i unieszkodliwiania barszczy 

kaukaskich, w tym barszczu Sosnowskiego oraz środków ochrony bezpośredniej; 

4) VAT w przypadku projektów generujących przychód, bez względu na fakt czy VAT 

będzie odzyskiwany, czy nie oraz bez względu na fakt gdzie projekt będzie generował 

przychód (czy u wnioskodawcy, czy u operatora); 

5) inne koszty nie związane bezpośrednio z priorytetami Wojewódzkiego Funduszu nie 

generujące efektu ekologicznego. 


