
Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie 

zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 

 

 

Nr Nr 
działa
nia/ 
poddz
iałania 

Nr i nazwa 
kryterium 

Zapis w wersji obowiązującej Zapis w nowej wersji  Rodzaj zmiany/Uzasadnienie 

1 2.4 Podtyp:  Podtyp: Plany ochrony Podtyp: Plany ochrony obszarów Natura 2000 i 
parków narodowych 

W związku z dokonanymi zmianami w 
SzOOP zapisy w kryteriach wymagają 
modyfikacji. 

Powyższa zmiana ma na celu rozszerzenia 
potencjalnego zakresu rzeczowego 
przedsięwzięć możliwych do realizacji w 
podtypie projektu nr 3 dla działania 2.4 o 
projekty realizowane przez parki narodowe, 
które zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1651 z późn. zm.) zostały zobowiązane do 
posiadania planu ochrony dla formy ochrony 
przyrody jaką jest park narodowy. 
Jednocześnie przy sporządzaniu planu 
ochrony dla parku narodowego należy 
uwzględnić zakres planu ochrony dla obszaru 
Natura 2000 obejmującego obszar parku 
narodowego. Dzięki temu plan ochrony dla 
parku narodowego staje się jednocześnie 
planem ochrony dla obszaru Natura 2000.  W 
związku z przepisami ustawy o ochronie 
przyrody plany ochrony dla parków 
narodowych powinny być ustanowione do 18 
listopada 2018 r. 

2 2.4 Dodatkowe 
kryterium 
formalne nr 12: 
Konieczność 
realizacji 
projektu w 
świetle 
obowiązujących 
dokumentów 
strategicznych 

Ocenie podlega zgodność projektu i 
proponowanych przez wnioskodawcę działań 
z dokumentem Priorytetowe ramy działań dla 
sieci Natura 2000 na Wieloletni Program 
Finansowania UE w latach 2014-2020 (PAF) 
oraz art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody1. 

Ocenie podlega zgodność projektu i 
proponowanych przez wnioskodawcę działań 
z dokumentami Priorytetowe ramy działań dla 
sieci Natura 2000 na Wieloletni Program 
Finansowania UE w latach 2014-2020 (PAF) lub 
Programem ochrony i zrównoważonego 
użytkowania różnorodności biologicznej wraz z 
Planem działań na lata 2015–2020 oraz art. 20 
lub art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody1. 

3 2.4 Kryterium 
merytoryczne I 
stopnia nr 1: 
Ocena 
przyjętych 
rozwiązań pod 
kątem realizacji 
celów 
przedsięwzięcia 

Ocenie podlega czy zaplanowane działania 
pozwolą na przygotowanie dokumentów 
planistycznych wypełniających wymogi z art. 
29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody. 

Oceniane jest czy zaplanowane działania i 
sposoby ich realizacji są trafne i adekwatne w 
stosunku do zdiagnozowanych potrzeb, w 
szczególności wymogów w/w ustawy i pozwolą 
na osiągnięcie założonych celów projektu. 

Ocena odnosi się również do prawidłowości 
zaplanowanych działań konsultacyjnych 
ujętych w programie konsultacji społecznych 
wskazanym w Planie realizacji projektu. 

Ocenie podlega czy zaplanowane działania 
pozwolą na przygotowanie dokumentów 
planistycznych wypełniających wymogi z art. 20 
lub art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody. 

Oceniane jest czy zaplanowane działania i 
sposoby ich realizacji są trafne i adekwatne w 
stosunku do zdiagnozowanych potrzeb, w 
szczególności wymogów w/w ustawy i pozwolą 
na osiągnięcie założonych celów projektu. 

Ocena odnosi się również do prawidłowości 
zaplanowanych działań konsultacyjnych ujętych 
w programie konsultacji społecznych wskazanym 
w Planie realizacji projektu. 

 

                                                           
1
 Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 ze zm. 


