
Cel Szczegółowy: 2.2. Zachowanie stanu środowiska naturalnego. 

Przedsięwzięcie: 2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie 

stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska. 

 

Zakres tematyczny: 

 przeciwdziałanie kłusownictwu, 

 zachowanie różnorodności biologicznej lub chronionych gatunków, 

 zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 

2000 oraz cennych obszarów przyrodniczych, 

 zabezpieczenie lub oznakowanie lub inwentaryzacja pomników przyrody i innych form 

przyrody, 

 odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników 

wodnych i terenów przyległych w przypadku jego zniszczenia, 

 udrożnianie rowów melioracyjnych, 

 tworzenie lub oznakowanie form ochrony przyrody,  

 usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich gromadzenia; 

 oczyszczanie wód  wykorzystywanych w hodowli ryb, 

 inwestycje w urządzenia umożliwiające wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii przy 

obiektach publicznych znajdujących się na obszarach objętych szczególnymi formami ochrony 

przyrody, 

 renowacja i rekultywacja parków pod kątem zachowania bioróżnorodności biologicznej, 

 działania związane z zapobieganiem klęsce suszy oraz ochroną przeciwpożarową i 

przeciwpowodziową. 

 

Maksymalna ilość punktów w ramach przedsięwzięcia: 19 pkt. 

Kryterium podstawowe: Działania przewidziane w projekcie polegają (…) 

Kryterium pomocnicze: Operacja otrzymała minimum jedną rekomendację instytucji/podmiotu 

działającego w sferze związanej z ochroną środowiska. 

 

Kryterium  

Działania przewidziane w projekcie polegają na: 

 ochronie obszaru brzegowego przy morzu, jeziorach i rzekach występujących na obszarze SGR lub 

 zastosowaniu rozwiązań niskoemisyjnych na obszarze chronionym, lub 

 zapobieganiu klęsce suszy lub ochronie przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,  

wówczas operacja otrzymuje 2 pkt. 

Wnioskodawcy posiada doświadczenie w realizacji działań związanych z ochroną środowiska (np. realizację 

projektów, zadań, współpracy w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska) – 0 albo 3 pkt. 

Operacja zawiera dodatkowe działania podnoszące świadomość mieszkańców obszaru objętego LSR w zakresie 

ochrony środowiska – 0 albo 4 pkt. 

 

Dodatkowe działania podnoszące świadomość mieszkańców oznaczają: 

Działania wykraczające poza niezbędne zadania gwarantujące osiągnięcie celu operacji (tj. niewpisujące się 

bezpośrednio w katalog możliwych do realizacji operacji), które mają charakter informacyjno-edukacyjny, np.: 

organizacja zajęć dla mieszkańców z zakresu merytorycznego operacji, stworzenie wydawnictw o tematyce 

związanej z operacją, itp. 



Kryterium  

 

Sposób weryfikacji: na podstawie zapisów w budżecie operacji. 

Operacja otrzymała minimum jedną rekomendację instytucji/podmiotu działającego w sferze związanej z 

ochroną środowiska – 0 albo 4 pkt. 

Wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub prowadzi działalność na obszarze objętym LSR nie 

krócej niż 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt. 

 

Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez 

odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego lub wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający 

miejsce i czas prowadzenia działalności. 

Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za 

pośrednictwem SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków: 

 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się 

w limicie środków – 3 pkt. 

 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 1 

pkt. 

 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w 

limicie środków – 0 pkt. 

 

Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania. 

 


