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Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dotyczy: Konsultacje projektu programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności
biologicznej - Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W związku z konsultacjami projektu zmienionego programu priorytetowego, przedstawiam
następujące stanowisko:

Klub Przyrodników, jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony przyrody,

realizuje dotąd swoje cele statutowe m. in. przez realizację projektów ochrony przyrody.

Wkładem Klubu w realizację takich projektów jest w szczególności ich przygotowanie
(zaplanowanie działań) oraz zaplanowanie tzw. montażu finansowego, tj. pozyskanie środków na
realizację działań ochrony przyrody, pochodzących z rożnych dostępnych źródeł.

Taka działalność Klubu Przyrodników jak dotąd uzupełniała, a niekiedy zastępowała,

realizację obowiązków ochrony przyrody przez organy państwa. Klub nie odnosi bezpośrednich

korzyści z realizowania takich projektów. Realizujemy je dlatego, że ochronę przyrody uważamy
za ważną, a dotychczasowe zasady finansowania projektów ochrony przyrody sprawiały, że taka
działalność była możliwa.

Nie do przyjęcia dla Klubu Przyrodników jest jednak finansowanie z własnych środków

działań uzupełniających lub zastępujących realizację obowiązków ochrony przyrody przez organy
państwa.

Nie do przyjęcia dla Klubu Przyrodników są więc rozwiązania uniemożliwiające

finansowanie ze środków publicznych tylko 95% wdrażanych projektów. Wobec braku obecnie
innych możliwości finansowania ochrony przyrody, negatywnie oceniamy też propozycję, by

współfinansowanie przez NFOŚiGW projektów POIiŚ było ograniczone do 5%, tym samym
umożliwiając łączne sfinansowanie tylko 90% kosztów projektów.

Nadmieniam także, że nie do przyjęcia dla Klubu Przyrodników jest finansowanie z

własnych środków VAT od kosztów w projektach ochrony przyrody.

W przypadku zastosowania takich rozwiązań, zaprzestaniemy działalności polegającej na

samodzielnym pozyskiwaniu finansowania i wdrażaniu projektów ochrony przyrody, a
skoncentrujemy się na żądaniu zapewnienia skutecznej realizacji wszystkich potrzebnych działań
ochrony przyrody od organów państwa.

z poważaniem

Do wiadomości:
- Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
- Minister Środowiska,
- Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego

