
OPIS PROJEKTU Załącznik nr 7 

I

1 Tytuł projektu:

2 Nr projektu

3 Beneficjent

4

Podmioty upoważnione do 

ponoszenia wydatków 

kwalifikowanych

4.1
Partnerzy (w rozumieniu art. 33 

ustawy wdrożeniowej)

4.2

Inne podmioty upoważnione do 

ponoszenia wydatków 

kwalifikowanych 

(na podstawie podrozdziału 7.7 

pkt 3 i nast. Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach POIiŚ na 

lata 2014-2020 )

5

Cele projektu (opis za pomocą 

wskaźników rezultatu 

bezpośredniego)***

6 Lokalizacja projektu

7 Podstawowe dane finansowe

7.1
Planowany całkowity koszt 

realizacji Projektu [PLN]
494 731,42 Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN] 494731 Stopa dofinansowania 85%

7.2
Wysokość dofinansowania 

ogółem [PLN]
420521,7 Dofinansowanie tytułem dotacji celowej [PLN] 0

Dofinansowanie tytułem 

płatności [PLN]
420521,7

II

Lp. Zadanie Nazwa zadania
Wydatki rzeczywiście 

ponoszone (Tak/Nie)

Wydatki rozliczane 

ryczałtowo (Tak/Nie)

1 Zadanie 1 Ochrona ekosystemów nieleśnych TAK NIE

Zakres rzeczowy

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas 

realizacji/podmiot dzialania

1.1. Koszenie zbiorowisk łąkowych i szuwarowych oraz zebranie i wywóz skoszonej 

biomasy.Prace będą wykonywane w odpowiednich terminach ograniczających ryzyko 

związane z płoszeniem i niepokojeniem zwierząt (poza okresami lęgowymi ptaków, 

rozrodczym gadów i płazów). Prace będą polegać na koszeniu łąk i zbiorowisk 

szuwarowych z wykorzystaniem kosiarek rotacyjnych oraz ręcznie.. Skoszona biomasa 

zostanie zebrana (belowanie) i wywieziona.Czas realizacji: 2017-05-30 - 2018-10-

30.Koszenie będzie się odbywało na łącznej powierzchni 26,62 ha, przy czym na 

powierzchni  16,98 ha koszenie w znacznej mierze będzie wykonane ręcznie ze 

względu na znaczne zabagnienie terenu i związany z tym brak możliwości  wjazdu 

ciężkim sprzętem.                                                   1.2. Ręczne koszenie torfowisk oraz 

zebranie i wyniesienie skoszonej biomasy poza obręb torfowiska. Prace będą 

wykonywane w odpowiednich terminach ograniczających ryzyko związane z 

płoszeniem i niepokojeniem zwierząt (poza okresami lęgowymi ptaków, rozrodczym 

gadów i płazów). Prace będą polegać na ręcznym koszeniu trzciny oraz wyniesieniu 

wyciętej biomasy poza obręb torfowiska.Czas realizacji 2017-05-30 - 2018-10-30. 

Koszenie będzie się odbywało na powierzchni 2,3 ha i ze wględu na znaczne 

zabagnienie terenu uniemożliwiające wjzad ciężkiego sprzętu, całość prac zostanie 

wykonana ręcznie.                                  1.3.Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów 

oraz odrośli z obszarów łąkowych, torfowiskowych, wrzosowisk, muraw napiaskowych 

oraz zbiorowisk synantropijnych. Prace będą wykonywane w odpowiednich terminach 

ograniczających ryzyko związane z płoszeniem i niepokojeniem zwierząt (poza 

okresami lęgowymi ptaków, rozrodczym gadów i płazów). Prace będą polegać na 

ręcznym wycinaniu drzew i krzewów oraz odrośli. Ścięta biomasa zostanie 

usunięta.Czas realizacji 2017-05-30 - 2018-10-30. Wycinanie będzie prowadzone na 

powierzchni 175,66 ha , przy czym na powierzchni 112,12 ha zostanie pozostawiona 

biomasa.

* W opisie należy uwzględnić działania podejmowane w ramach danej pozycji wydatków - w odniesieniu do kategorii wydatków wskazanych w pkt III.C ppkt 4.1-11.5 wprowadzenie zmian w opisie będzie wymagało zmiany umowy 

o dofinansowanie. W odniesieniu do pozostałych kategorii zmiany w opisie mogą wymagać zgody właściwej IP/IW, o ile tak stanowi umowa lub wytyczne (np. w odniesieniu do kategorii wskazanej w pkt III.C ppkt 3 (działania 

informacyjne i promocyjne) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiS 2014-2020  wprowadzają wymóg uzyskania zgody właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie dla zmiany 

zaplanowanych we wniosku działań), bez potrzeby zmiany (aneksowania) umowy o dofinansowanie.

** Zmiana planowanej kwoty (udziału %) wydatków kwalifikowalnych w danej kategorii/zadaniu nie wymaga zmiany umowy o dofinansowanie, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: a) w odniesieniu do kategorii 

wydatków wskazanych pkt III.C ppkt 3.1-7 i 9-11.5 nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego danej kategorii, b) nie powoduje przekroczenia odpowiedniego limitu wydatku w danej kategorii, c) nie powoduje przekroczenia łącznej 

kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

*** Należy stosować wskaźniki z załącznika pn. "Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu"

Opis projektu będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie. Z zastrzeżeniem informacji dotyczącej planowanej kwoty wydatków, oznaczonej indeksem "**" zmiana informacji wskazanych w opisie projektu będzie 

wymagała zmiany umowy o dofinansowanie. Dlatego w opisie projektu należy zamieścić wszystkie informacje, które w opinii instytucji podpisującej umowę o dofinansowanie nie powinny ulec zmianie bez zmiany umowy. Należy 

jednocześnie unikać nieuzasadnionego wskazywania bardzo szczegółowych informacji, w zakresie których zmiana nie będzie miała wpływu na realizację celu projektu, a zatem powinna być dopuszczalna bez konieczności 

aneksowania umowy o dofinansowanie.

nie dotyczy

 Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony  (CI23)  :      240,77 ha,     rok osiągnięcia wartości docelowej : 2019         

Poleski Park Narodowy, woj. lubelskie, powiat włodawski (gmina Urszulin, Stary Brus, Hańsk), powiat parczewski (gmina Sosnowica), powiat chełmski (gmina Wierzbica), powiat  

łęczyński (gmina Ludwin)

nie dotyczy

Podstawowe informacje o projekcie

"Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków z nimi związanych w Poleskim Parku Narodowym w latach 2017-2018"

POIS.02.04.00-00-0140/16

Poleski Park Narodowy



2 Zadanie  2 Ochrona roślin TAK NIE

3 Zadanie 3 Zarybianie TAK NIE

4 TAK NIE

5 TAK NIE

Zadane 5 Remonty urządzeń wodnych 

III

A

Lp. Kategoria wydatków Nazwa kosztu
Opis działań podejmowanych w ramach 

ponoszonych wydatków *

Wydatki ogółem 

[PLN] **

Wydatki 

kwalifikowalne [PLN] 

**

Dofinansowanie 

[PLN] **

1

1

1

SUMA 308709,92 308709,92 262403,43

2

2

2

SUMA 49908,40 49908,40 42422,14

3 Inne kategorie wydatków

3. Zakup, transport i wypuszczenie 

materiału zarybieniowego do zbiorników 

Poleskiego Parku Narodowego.

 Zakup, transport i wypuszczenie materiału 

zarybieniowego do zbiorników Poleskiego Parku 

Narodowego.Do zarybiania posłużą: karaś pospolity 

(Carassius carassius) - 500 kg, lin (Tinca tinca) - 150 kg 

oraz szczupak (Esox lucius)- 100 kg.

16900,00 16900,00 14365,00

SUMA 16900,00 16900,00 14365,00

Zadanie 4 Koszenie grobli

4. Dwukrotne koszenie grobli wraz z obkaszaniem skarp kosą ręczną lub wykaszarką . 

Koszenie koron, ręczne koszenie skarp.Zabiegi będą wykonane czterokrotnie w ciągu 

2 lat. 

Inne kategorie wydatków

2. Ochrona stanowisk roślin rzadkich 

poprzez koszenie i usuwanie drzew i 

krzewów w miejscach występowania 

wierzby lapońskiej i borówkolistnej, 

obuwika pospolitego, lilii zlotogłów, 

wawrzynka wilczełyko, buławnika 

czerwonego, miodownia melisowatego, 

kosaćca syberyjskiego i storczyka kukawki.

  Koszenie oraz usuwanie drzew i krzewów na 

siedliskach roślin rzadkich wraz z usunięciem 

biomasy.Prace będą polegać na wycięciu drzew i 

krzewów oraz wykaszaniu roślinności osłaniającej 

stanowiska roślin i usunięciu tak uzyskanej biomasy. 

Zabiegi będą prowadzone na powierzchni 36,19 ha.

Wydatki rzeczywiście ponoszone

Zakres finansowy 

Zadanie 2 (Ochrona roślin)

308709,92

Zadanie 3 (Zarybianie) 

Inne kategorie wydatków

1.Wycinanie drzew, krzewów i odrośli z 

obszarów łąkowcyh, torfowiskowych, 

wrzosowisk , muraw napiaskowych i 

zbiorowisk synantropijnych oraz koszenie 

ręczne lub mechaniczne zbiorowisk 

łąkowych, szuwarowych i torfowisk z 

pozostawieniem lub usunięciem biomasy.

Koszenie ręczne lub mechaniczne, wycinanie drzew, 

krzewów i odrośli z obszarów o charakterze otwartym.  

Zabiegi będą prowadzone na powierzchni 204,58 ha, 

przy czym wycięta biomasa będzie usunięta z pow. 

92,46 ha.                                                                                                                             

49908,40

Zadanie 4 (Koszenie grobli) 

3. Zakup, transport i wypuszczenie materiału zarybieniowego do zbiorników PPN. 

Prace będą polegać na zakupie, transporcie  i wypuszczeniu narybku rodzimych 

gatunków ryb do zbiorników wodnych Poleskiego Parku Narodowego.  Ilośc narybku - 

750 kg. Czas realizacji 2017-05-30 -  2018-10-30.  Zarybiane będą Jezioro Łukie oraz 

Jezioro Długie. Do zarybiania posłużą: karaś pospolity (Carassius carassius) - 500 kg, 

lin (Tinca tinca) - 150 kg oraz szczupak (Esox lucius)- 100 kg.

2.1. Usuwanie drzew i krzewów na siedliskach wierzby lapońskiej i borówkolistnej. 

Prace będą wykonywane w odpowiednich terminach ograniczających ryzyko związane 

z płoszeniem i niepokojeniem zwierząt (poza okresami lęgowymi ptaków, rozrodczym 

gadów i płazów).Prace będa polegać na wycięciu drzew i krzewów oraz wykaszaniu 

roślinności osłaniającej stanowiska roślin wraz z wywozem biomasy.Czas realizacji 

2017-05-30 - 2018-10-30. Wycinanie będzie prowadzone na powierzchni 28,05 ha , 

przy czym do części stanowisk trzeba będzie dojść pieszo ze względu na znaczne 

zabagnienie terenu.                                                                           2.2. Ochrona 

stanowisk roślin rzadkich : odsłanianie stanowisk obuwika pospolitego, lilii złotogłów, 

wawrzynka wilczełyko, buławnika czerwonego i miodownika melisowatego.Prace będą 

wykonywane w odpowiednich terminach ograniczających ryzyko związane z 

płoszeniem i niepokojeniem zwierząt (poza okresami lęgowymi ptaków, rozrodczym 

gadów i płazów).Prace będa polegać na wycięciu drzew i krzewów oraz wykaszaniu 

roślinności osłaniającej stanowiska roślin wraz z wywozem biomasy. Czas realizacji 

2017-05-30 -  2018-10-30. Wycinanie będzie prowadzone na powierzchni 5,25 ha.                                                                                 

2.3.Ochrona stanowisk roślin rzadkich : koszenie stanowisk kosaćca syberyjskiego i 

storczyka kukawki. Prace będą wykonywane w odpowiednich terminach 

ograniczających ryzyko związane z płoszeniem i niepokojeniem zwierząt (poza 

okresami lęgowymi ptaków, rozrodczym gadów i płazów).Prace będa polegać na 

ręcznym koszeniu roślinności osłaniającej stanowiska roślin wraz z wywozem 

biomasy. Czas realizacji 2017-05-30 -  2018-10-30. Koszenie będzie prowadzone na 

powierzchni  2,89 ha. Ze względu na utrudniony dojazd wynikjący z dużej liczby 

małych powierzchni cząstkowych, zabieg będzie wykonany ręcznie

49908,40 42422,14

308709,92

5. Remonty urządzeń wodnych w Poleskim Parku Narodowym :grobli, przepustów, 

przetamowań.Planowane remonty będą polegać na dowiezieniu materiału 

wypełniającego i stabilizującego (pospółki) jego wbudowaniu i zagęszczeniu w 

miejscach uszkodzonych oraz rozmytych grobli, a także wymianie i naprawie 

zniszczonych urządzeń towarzyszących  (mnichy), udrożnieniu i remoncie  

przepustów, zabezpieczaniu skarp,  odmuleniu rowów, zamontowaniu rur 

przelewowych.Czas ralizacji 2017-05-30 -  2018-10-30. Łącznie planuje się remont 3 

grobli, 8 przepustów,2 mnichów oraz 2 przetamowań.

262403,43

Zadanie 1 (Ochrona ekosystemów nieleśnych) 

2/4



SUMA 6336,00 6336,00 5385,60

5 Roboty budowlane

5. Remonty urządzeń wodnych w Poleskim 

Parku Narodowym: grobli, przepustów, 

przetamowań

 Remonty i utrzymanie urządzeń wodnych w Poleskim 

Parku Narodowym. Planowane remonty będą polegać 

na dowiezieniu materiału wypełniającego i 

stabilizującego (pospółki) jego wbudowaniu i 

zagęszczeniu w miejscach uszkodzonych oraz 

rozmytych grobli, a także wymianie i naprawie 

zniszczonych urządzeń towarzyszących  (mnichy), 

udrożnieniu i remoncie  przepustów, zabezpieczaniu 

skarp,  odmuleniu rowów oraz zamontowaniu rur 

przelewowych.

112877,10 112877,10 95945,53

112877,10 112877,10 95945,53

0

494731,42 494731,42 420521,70

B

Wydatki ogółem 

[PLN] **

Wydatki 

kwalifikowalne [PLN] 

**

Dofinansowanie 

[PLN] **

308709,92 308709,92 262403,43

Zadanie nr 2 49908,40 49908,40 42422,14

Zadanie nr 3
16900,00 16900,00 14365,00

Zadanie nr 5 112877,10 112877,10 95945,53

494731,42 494731,42 420521,70

C

Wydatki ogółem 

[PLN] **

Wydatki 

kwalifikowalne [PLN] 
Udział % **

1 112877,10 112877,10
22,82

2 0,00 0,00
0,00%

3 0,00 0,00
0,00%

0,00
0,00%

4.1 0,00 0,00
0,00%

4.2 0,00 0,00
0,00%

4.3 0,00 0,00
0,00%

4.4 0,00 0,00
0,00%

4.5 0,00 0,00
0,00%

4.6 0,00 0,00
0,00%

4.7 0,00 0,00 0,00%

4.8 0,00 0,00 0,00%

5 0,00 0,00 0,00%

6 0,00 0,00 0,00%

7 0,00 0,00 0,00%

8 0,00 0,00 0,00%

9 381854,32 381854,32 77,18%

0,00 0,00 0,00%

10.1 0,00 0,00 0,00%

10.2 0,00 0,00 0,00%

10.3 0,00 0,00 0,00%

10.4 0,00 0,00 0,00%

10.5 0,00 0,00 0,00%

10.6 0,00 0,00 0,00%

10.7 0,00 0,00 0,00%

11.1 0,00 0,00 0,00%

4. Koszenie grobli

5385,60

Inne kategorie wydatków

Zadanie nr 4

Wydatki ponoszone w ramach zadań

Dwukrotne koszenie grobli wraz z obkaszaniem skarp 

kosą ręczną lub wykaszarką . Koszenie koron, ręczne 

koszenie skarp.Zabiegi będą wykonane czterokrotnie w 

ciągu 2 lat. 

6336,00 6336,00 5385,60

Maksymalna kwota wydatków na "zarządzanie projektem" (z wyłączeniem nadzoru nad robotami budowlanymi) zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

Ogółem w projekcie (SUMA) 

Zadanie 

Zadanie nr 1 

SUMA 

Koszty pośrednie 

6336,00 6336,00

Zadanie 5 (Remonty urządzeń wodnych)) 

4

Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatków

OGÓŁEM  w projekcie (wydatki rzeczywiście ponoszone)

Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji projektowej 

Przygotowanie projektu - opracowanie raportów OOŚ

Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji przetargowej

Zakup nieruchomości - obowiązkowy wykup nieruchomości wynikający z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania (limit)

Działania informacyjne i promocyjne

Kategoria wydatków

Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji technicznej

Przygotowanie projektu - opracowanie studium wykonalności (w tym analizy finansowo-ekonomicznej)

Wkład niepieniężny (bez uwzględnienia wkladu w postaci nieruchomości) (limit)

Roboty budowlane

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zainstalowanych na stałe w projekcie

Zakup nieruchomości - nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (limit)

Zakup nieruchomości - nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe, najem, dzierżawa, 

użytkowanie, trwały zarząd) (limit)

Zakup nieruchomości - inne wydatki przewidziane przepisami prawa krajowego (np. dodatki zwiększające odszkodowanie za 

opuszczenie nieruchomości) (limit)

Zakup nieruchomości - wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (limit)

Zakup nieruchomości - adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowalnych

Zakup nieruchomości - wydatki związane z nabyciem nieruchomości

Zakup nieruchomości - odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, niezwiązane z koniecznością 

wykupu nieruchomości

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie zainstalowanych na stałe w projekcie

Kategorie dotyczące zadań w projekcie, dla których zmiana opisu działań NIE WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w fomie aneksu 

(może wymagać zgody właściwej IP/IW):

Kategorie dotyczące zadań w projekcie, dla których zmiana opisu działań WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu:

Koszty pośrednie - zmiana opisu działań WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu:

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Leasing i inne techniki finasowania nie powodujące przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności 

Inne kategorie wydatków (UWAGA! Szczegółową nazwę kategorii należy wpisać przed nazwą kosztu np. Digitalizacja - zlecenie usługi 

digitalizacji zbiorów bibliotecznych)

Przygotowanie projektu - inne dokumenty (np. master plan - jeśli jest niezbędny lub w przypadku projektów przyrodniczych opracowanie 

dokumentacji przyrodniczej)

Przygotowanie projektu - opłaty związane z koniecznością uzyskania decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia

Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi

3/4



11.2 0,00 0,00 0,00%

11.3 0,00 0,00 0,00%

11.4 0,00 0,00 0,00%

11.5 0,00 0,00 0,00%

D

Wydatki 

kwalifikowalne **
Udział % **

IV

V

VI 

Beneficjent Instytucja Pośrednicząca/Wdrażająca

Podpis                            Data: Podpis                          Data:

W projekcie nie powstanie infrastruktura. Działanie podejmowane w projekcie w celu utrzymania ich pozytywnych skutków powinny być regularnie powtarzane. Wykonywane w ramach projektu 

działania nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.Podatek naliczony VAT nie będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego i będzie kosztem kwalifikowanymm projektu. 

Stanowi to zadanie Dyrektora Poleskiego Narodowego , który jest odpowiedzialny za ochronę przyrody na terenie Parku. Obowiązek kontynuacji prowadzenia działań ochronnych wynika z projektu 

Planu Ochrony Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000.) W projekcie nie planuje się działań z zakresu wykupu gruntów oraz zakupu maszyn i sprzętu, zaplanowane zadania nie wymagają 

prowadzenia nadzoru budowlanego - nadzór nad prowadzonymi pracami będą sprawować pracownicy Poleskiego Parku Narodowego. Koszty związane z wynagrodzeniem za przygotowanie projektu, 

nieprzewidzianymi wydatkami, dostosowaniem cen, informacją i promocją oraz pomocą techniczną wnioskodawca poniesie z własnych środków. Spośród pracowników Poleskiego Parku Narodowego 

zostaną wytypowane osoby z odpowiednimi kwalifikacjami , które w czasie pełnienia swoich obowiązków służbowych będą zarządzały projektem. Informacja i promocja w ramach projektu zostanie 

sfinansowana ze środków własnych Poleskiego Parku Narodowego.

Cross-financing

Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)

Wydatki poniesione na zakup nieruchomości

Kategoria wydatków podlegająca limitom

Zarządzanie projektem - koszty związane z wykorzystaniem systemów informatycznych wspomagajacych zarządzanie i monitorowanie 

(limit)

Zarządzanie projektem - koszty ogólne (limit)

Zarządzanie projektem - pozostałe wydatki związane z przygotowaniem lub realizacją projektu (limit)

Wykonywane w ramach projektu działania nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art..15 ust.2 Ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek naliczony VAT 

nie będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego i będzie kosztem kwalifikowanymm projektu. (Dz.U.z 2016 r., poz.710 z późn.zm.)

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie wytworzonymi w ramach projektu środkami trwałymi będzie Poleski Park Narodowy

Struktura własności majątku wytworzonego w ramach projektu

Zarządzanie projektem (z wyłączeniem nadzoru nad robotami budowlanymi)

Wkład rzeczowy (wkład niepieniężny ogółem)

Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatków podlegających limitom 

Sposób wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od daty płatności końcowej (w przypadku uznania 

Uzasadnienie faktyczne i prawne kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT (jeśli VAT jest kwalifikowalny w projekcie)
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