PL02-MF EOG - Umowa w sprawie programu

Załącznik I -Decyzja w sprawie programu
1.

Oczekiwane rezultaty i wskaźniki wyników:
Wartość wskaźnika

Rezultat

Wynik

Wskaźnik wyniku

Opis

podstawowa

Wzrost
efektywności
zarządzania
oraz
monitorowania
obszarów Natura
2000

Wzrost
odporności
rodzimych
ekosystemów
na presję
inwazyjnych
gatunków
obcych

Poprawa stanu
ochrony
gatunków
objętych
projektami
na obszarach
Natura 2000

Liczba gatunków
objętych ochroną
mającą na celu
osiągnięcie wyniku
(szt.)

Poprawa stanu
ochrony siedlisk
na obszarach
Natura 2000
objętych
projektami

Liczba obszarów
Natura 2000
objętych realizacją
projektów, mających
na celu
przywracanie
właściwego stanu
różnorodności
biologicznej
na obszarach Natura
2000 (szt.)

Inwentaryzacja
i monitoring
występowania
inwazyjnych
gatunków
obcych oraz ich
zwalczanie

Liczba inwazyjnych
gatunków obcych
zinwentaryzowanych lub poddanych
monitoringowi (szt.)

Ograniczanie
presji
inwazyjnych
gatunków
obcych w ramach
realizacji
projektów

Liczba inwazyjnych
gatunków obcych,
których presję
ograniczono w
ramach realizacji
projektów mających
na celu osiągnięcie
rezultatu (szt.)

0

0

0

0

docelowa

6

Wskaźnik w sposób
przejrzysty obrazuje
uzyskanie rezultatu
Programu Operacyjnego.
Sformułowanie: „gatunki
objęte ochroną mającą
na celu osiągnięcie wyniku”
należy rozumieć
w następujący sposób:
„ochrona gatunków objętych
ochroną prawną
oraz gatunków o lokalnie
zmniejszonej liczebności
poprzez stosowanie
aktywnych działań np.:
restytucja, reintrodukcja,
poprawa warunków
bytowania.”

80

Wartość wskaźnika rezultatu
stanowi liczbę obszarów
Natura 2000,
na których prowadzone będą
działania mające
na celu przywrócenie
właściwego stanu
różnorodności biologicznej
na obszarach Natura 2000.

10

Wskaźnik w sposób
przejrzysty obrazuje
uzyskanie rezultatu
Programu Operacyjnego.

2

Wskaźnik w sposób
przejrzysty obrazuje
uzyskanie rezultatu
Programu Operacyjnego.
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Wzrost
świadomości
społecznej nt.
różnorodności
biologicznej
oraz edukacja
w tej dziedzinie
w powiązaniu
ze zmianami
klimatycznymi
i ekonomiczną
wartością
ekosystemów
(w tym projekt
predefiniowany)

Kształtowanie
postaw
ekologicznych
poprzez
prowadzenie
działań
edukacyjnych
i promujących
ochronę
i zrównoważone
użytkowanie
różnorodności
biologicznej
(w tym projekt
predefiniowany)

Liczba narzędzi
edukacyjnych
zastosowanych do
zwiększenia
świadomości
społecznej nt.
różnorodności
biologicznej oraz
promujące ich
zrównoważone
użytkowanie
(warsztaty,
seminaria,
konferencje,
kampanie, broszury,
artykuły, portale,
spoty telewizyjne,
konkursy).

Liczba osób, które
zapoznały
się z tematem
kampanii

Zrealizowanie
ogólnopolskiej
kampanii
edukacyjnej
nt.
różnorodności
biologicznej
i działań na rzecz
ekosystemów
Liczba osób, które
(tylko projekt
wzięły udział
predefiniowany)
w szkoleniach (szt.)

Wzrost
zaangażowania
Zwiększony
organizacji
potencjał
pozarządowych
ekologiczny
i prowadzonych
organizacji
przez nie działań
pozarządowych na rzecz ochrony
do promowania i promocji
różnorodności
różnorodności
biologicznej
biologicznej
(w tym Fundusz (Program
Małych Grantów) Operacyjny bez
Funduszu Małych
Grantów)

Liczba działań
promujących
ochronę
różnorodności
biologicznej (szt.)

0

10

0

300 000

0

100

0

2

Wskaźnik w sposób
przejrzysty obrazuje
uzyskanie rezultatu
Programu Operacyjnego.

Wskaźniki działań
edukacyjnych
i promocyjnych w sposób
przejrzysty obrazują wyniki
Programu Operacyjnego
zaplanowane do uzyskania.
Będą one przedstawione
zgodnie z metodologią, która
najlepiej zobrazuje
skuteczność
przeprowadzonych działań
informacyjno-promocyjnych
i szkoleniowych w ramach
projektu predefiniowanego.

Wskaźniki w sposób
przejrzysty obrazują
zaangażowanie organizacji
pozarządowych
w realizację projektów
z zakresu różnorodności
biologicznej wybranych
i zatwierdzonych w ramach
otwartego naboru
oraz w ramach Funduszu
Małych Grantów.
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Wzrost
zaangażowania
organizacji
pozarządowych
i prowadzonych
przez nie działań
na rzecz ochrony
i promocji
różnorodności
biologicznej
(Fundusz Małych
Grantów)

2.

Warunki

2.1

Ogólne:

Liczba organizacji
pozarządowych
realizujących
działania na rzecz
ochrony
różnorodności
biologicznej w
ramach Funduszu
Małych Grantów
(szt.)

0

17

1) Wskaźniki bilateralne, wskaźniki rezultatu i wyniku programu będą raportowane w raporcie
rocznym dla Programu.
2) Krajowy Punkt Kontaktowy zapewni, że jakiekolwiek wsparcie ze środków publicznych w ramach
Programu będzie zgodne z proceduralnymi i istotnymi w tym zakresie zasadami pomocy
publicznej mającymi zastosowanie w czasie, gdy wsparcie ze środków publicznych jest
przyznawane. Krajowy Punkt Kontaktowy na podstawie umowy w sprawie realizacji programu
zapewni, iż Operator Programu zachowa przez okres 3 lat od przyjęcia przez Darczyńców Raportu
Końcowego dla Programu całość dokumentacji ze wszystkich ocen dokonanych w sprawie
zgodności z zasadami pomocy publicznej, w szczególności decyzji na temat przyznania i ustalenia
poziomu dofinansowania, oraz przekaże tę dokumentację na wniosek KMF lub KPK.
Zatwierdzenie Programu do realizacji przez KMF nie implikuje pozytywnej oceny w zakresie
zgodności z zasadami i procedurami pomocy publicznej.
3) Szczegółowe kryteria wyboru projektów opracowane przez Operatora Programu i przyjęte przez
Komitet ds. Wyboru Projektów zostaną przedłożone do KMF nie później niż na dwa tygodnie
przed rozpoczęciem otwartego naboru wniosków.
4) Metodologia obliczania ryczałtu zgodna z art. 7.4 ust. 1 lit. (b) Regulacji zostanie przedłożona
do BMF nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem otwartego naboru wniosków.
5) Umowa ramowa zawarta pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie przedłożona do KMF w języku angielskim.
6) Nie później niż do dnia 31 marca każdego roku Krajowy Punkt Kontaktowy dostarczy do KMF
deklarację
współfinansowania
wniesionego
w
ubiegłym
roku
kalendarzowym
przez beneficjentów na rzecz realizowanych przez nich projektów. Krajowy Punkt Kontaktowy
zapewnia, że w odpowiednim czasie pozyska od Operatora Programu wszelkie niezbędne
informacje, potrzebne do przygotowania powyższej deklaracji współfinansowania na podstawie
odpowiednich postanowień umowy w sprawie realizacji programu.
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7) Krajowy Punkt Kontaktowy gwarantuje, że Operator Programu zapewni, aby Beneficjenci,
w przypadku których zgodnie z niniejszą umową zastosowano wyjątek od ogólnej zasady
określonej w art. 7.3 ust. 1 lit. (c) w odniesieniu do jakiegokolwiek sprzętu (sprzęt wyłączony):
•

•

będą właścicielami sprzętu, którego dotyczy wyjątek, przez okres co najmniej 5 lat
od momentu zakończenia projektu oraz będą użytkowali przedmiotowy sprzęt na rzecz
realizacji ogólnych celów projektu przez ten sam okres;
ubezpieczą sprzęt, którego dotyczy wyjątek, na wypadek pożaru, kradzieży i innych nieprzewidzianych
wypadków zarówno podczas realizacji projektu jak i przez okres 5 lat od zakończenia projektu; oraz

•

ustanowią oddzielną pulę środków na utrzymanie sprzętu, którego dotyczy wyjątek, przez okres
co najmniej 5 lat od czasu zakończenia projektu. Oddzielna pula środków niezbędna do spełnienia tego
warunku będzie określona w umowie w sprawie projektu.

pod warunkiem jednak, że Operator Programu może zwolnić beneficjenta z ww. obowiązków,
w odniesieniu do każdego indywidualnie wskazanego sprzętu, którego dotyczy wyjątek,
w sytuacji gdy Operator Programu ma pewność, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności,
że użytkowanie sprzętu do celów ogólnych projektu, tj. rezultatów programu, po jego
zakończeniu nie wywołuje żadnych korzyści ekonomicznych. Ponadto Krajowy Punkt Kontaktowy
zapewnia, że Operator Programu przechowuje listę wyłączonego sprzętu dla każdego projektu.
8) Plan wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej oraz struktura funduszu zostaną
opracowane we współpracy z Norweskim Ministerstwem Środowiska i/lub innym właściwym
podmiotem z Państw-Darczyńców. Powyższy plan zostanie przedłożony do KMF najpóźniej
w dniu 1 lutego 2013 r. KMF powiadomi o swej decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia
otrzymania planu.

2.2

Wstępna kwalifikowalność:

Nie dotyczy.

2.3

Przedpłaty:

Nie dotyczy.

2.4

Przed ukończeniem;

Nie dotyczy.

2.5

Po ukończeniu:

Nie dotyczy.

2.6

Inne:

Nie dotyczy.
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3.

Kwalifikowalność kosztów

3.1

Okres kwalifikowalności kosztów:

Kwalifikowalność kosztów (bez kosztów przygotowania Programu):

06/09/2012 - 30/04/2017.

Kwalifikowalność kosztów przygotowania propozycji programu:

17/06/2011 - 05/09/2012.

3.2

Poziom dofinansowania i współfinansowanie:

Szacunkowy łączny koszt Programu
Wkład z MF EOG (% całości)
Szacunkowy wkład krajowy (% całości) 1

23 529 412 EUR
20 000 000 EUR (85%)
3 529 412 EUR (15%)

Szacunkowe wydatki kwalifikowalne Programu
Poziom dofinansowania dla Programu (w %)
Maksymalna kwota dofinansowania dla
Programu

3.3

20 599 895 EUR
97,09%
20 000 000 EUR

Wydatki kwalifikowalne Programu (EUR) oraz kwota zaliczki (EUR):
Pozycja budżetowa

Wkład z MF
EOG

Wkład
Operatora
Programu

Zarządzanie programem
1 639 444 EUR 289 314 EUR
Wzrost efektywności zarządzania oraz
6 595 091 EUR
monitorowania obszarów Natura 2000
Wzrost odporności rodzimych ekosystemów
1 319 018 EUR
na presję inwazyjnych gatunków obcych
Wzrost świadomości społecznej nt.
różnorodności biologicznej oraz edukacja w
tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami
4 700 804 EUR
klimatycznymi i ekonomiczną wartością
ekosystemów (w tym projekt
predefiniowany)
Zwiększony potencjał ekologiczny
organizacji pozarządowych do promowania
5 319 018 EUR 235 294 EUR
różnorodności biologicznej (w tym Fundusz
Małych Grantów)
Fundusz Współpracy Dwustronnej
300 000 EUR
52 941 EUR
Przygotowanie propozycji programu
26 625 EUR
4 699 EUR
Rezerwa na rzecz strat z tytułu różnic
100 000 EUR
17 647 EUR
kursowych
Razem
20 000 000 EUR 599 895 EUR

1

W tym wkład krajowy dla Programu i projektów w oparciu o propozycję programu.

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

Zaliczka
(wkład z MF
EOG)

1 928 758 EUR 166 203 EUR
6 595 091 EUR

-

1 319 018 EUR

-

4 700 804 EUR

-

5 554 312 EUR

-

352 941 EUR
31 324 EUR

26 625 EUR

117 647 EUR
20 599 895 EUR 192 828 EUR
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3.4

Utrzymanie kosztów zarządzania:

Utrzymanie kosztów zarządzania - procent kwoty dofinansowania
Utrzymanie kosztów zarządzania - planowana wartość w euro

3.5

10 %
163 944 EUR

Fundusz Małych Grantów:

Rezultat Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności
biologicznej
- Całkowite
dofinansowanie

4 235 294 EUR (4 000 000 EUR z dofinansowania
oraz 235 294 EUR wkładu Operatora Programu)

- Wielkość
dofinansowania:

50 000 EUR - 250 000 EUR

MF

EOG

