
SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU 

I Tytuł projektu: Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry na 
lata 2013-2033. 

II Nr projektu: POIS.05.03.00-284/10 
III Beneficjent: Świętokrzyski Park Narodowy 

IV 
Podmioty wskazane przez 
Beneficjenta do ponoszenia 
wydatków kwalifikowanych: 

Nie dotyczy 

V 
Cele projektu  
(opis za pomoc ą wskaźników 
rezultatu): 

1.Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zarządzania obszarami 
chronionymi. 
(POiIŚ) Powierzchnia obszarów sieci Natura 2000, dla których opracowano 
plany ochrony (plan zadań ochronnych)(ha): 7626,45. 
 (3.1.1.) Liczba obszarów, dla których opracowano dokumentację 
niezbędną do zarządzania obszarami chronionymi(szt.)-2, 
 w tym dla: 
(3.1.1.2)-specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (szt.): 1 
(3.1.1.3)-parków narodowych (szt.)-1 
(3.1.2.) Powierzchnia obszarów, dla których opracowano dokumentacje 
niezbędna do zarządzania obszarami chronionymi (ha)- 15252,00  w tym 
dla: 
(3.1.2.2)-specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (ha):7626,45 
(3.1.2.3)-parków narodowych (ha):7626,45 
(WR1) Wymagane prawem uzgodnienia i opinie(komplet)-1 
(WR2) Operaty tematyczne (szt.)-21 
(WR3)Opinia prawna o zgodności projektów z prawem polskim i 
dyrektywami unijnymi (szt.)-1. 
(WR4.1) Projekt planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
(szt.)-1. 
 

VI Lokalizacja 
projektu: 

Projekt zostanie zrealizowany na terenie następujących jednostek terytorialnych 
położonych w obrębie SOO Natura 2000 PLH260002 Łysogóry  : 
- 26.34.04.02.3  Miasto i Gmina Bodzentyn 
-26.34.04.09.2 Gmina Masłów 
-26.34.04.13.2 Gmina Nowa Słupia 
-26.34.04.06.2 Gmina Górno 
-26.34.04.01.2 Gmina Bieliny 
-26.34.07.06.2 Gmina Waśniów 
-26.34.10.03.2 Gmina Łączna 

VII Zakres rzeczowy projektu:  

Lp. Wskaźnik monitorowania (wskaźnik produktu) Jednostka Wartość Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 
Liczba zrealizowanych projektów służących 
ochronie siedlisk, zbiorowisk roślinnych lub 
gatunków 

(szt.) 1  

2 
w tym: Liczba zrealizowanych projektów 
służących ochronie obszarów Natura 2000 

(szt.) 1  

3 
Liczba centrów przetrzymywania gatunków 
CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt 

(szt.) nie dotyczy  

4 Liczba opracowanych planów ochrony (szt.) 1 

Plan ochrony 
Świętokrzyski ego 
Parku  
Narodowego 
uwzględniający 
obszary naturowe 
leżące w 
granicach Parku 
(Obszar Natura 
2000 PLH260002 
Łysogóry). 
 

5 Liczba opracowanych PZO (szt) 0  



 

6 
Liczba zrealizowanych projektów z zakresu 
edukacji lub promocji postaw ekologicznych 

(szt.) nie dotyczy  

VIII Kategorie wydatków, dla których warunkiem uznania z a kwalifikowane jest bezpo średnie wskazanie we 
wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansow anie: 

Lp. Kategoria wydatków Opis* 
Planowane 

wydatki/koszty** 
[PLN] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Przygotowanie projektu, w tym: 

1.1 Opracowanie 
raportów OOŚ Nie dotyczy 0   

1.2 
Opracowanie 
dokumentacji 
technicznej 

Nie dotyczy 0  

1.3 
Opracowanie 
dokumentacji 
przetargowej 

Dokumentacja przetargowa(komplet)-1 0 

 Wykonają 
pracownicy ŚPN w 
ramach 
obowiązków 
służbowych. 

1.4 Inne dokumenty Nie dotyczy 0   

1.5 
Opłaty związane z 
uzyskaniem decyzji 
administracyjnych 

Nie dotyczy 0   

2 Zarządzanie projektem, w tym: 

2.1 
Nadzór nad 
robotami 
budowlanymi 

Nie dotyczy 0   

2.2 Koszty ogólne  Nie dotyczy 0   

2.3 Wydatki osobowe  
1. Koordynacja projektu. 
2. Obsługa księgowo-rachunkowa. 0 

 Koordynacje 
projektu oraz 
obsługę księgowo-
rachunkową  
realizować będą  
pracownicy ŚPN w 
ramach 
obowiązków 
służbowych. 

2.4 

Zakup i instalacja 
systemów 
informatycznych 
wspomagających 
zarządzanie i 
monitorowanie  

Nie dotyczy 0   

2.5 

Pozostałe wydatki 
związane z 
zarządzeniem 
projektem  

Zakup materiałów eksploatacyjnych do 
zakupionego w ramach projektu sprzętu 
komputerowego – 3 komplety  
( tonery, tusze, papier formatów A0,A3 i A4 do 
wyplotów i wydruków). 

21960 

 Koordynację 
projektu oraz 
obsługę księgowo-
rachunkową 
realizować będą 
pracownicy ŚPN w 
ramach 
obowiązków 
służbowych. 

2.6 

łączna kwota 
planowanych 
wydatków w 
podkategoriach 2.2-
2.5 

 21960   

2.7 

maksymalna kwota 
wydatków na 
"zarządzanie 
projektem" zgodnie 
z pkt 6.2 
Wytycznych  

 458012   

3 Nabycie nieruchomo ści  

3.1 

Nabycie 
nieruchomości lub 
nabycie prawa 
wieczystego 
użytkowania 
nieruchomości   

Nie dotyczy 0   



3.2 

Adaptacja lub 
remont budynku  
lub budowli 
nabytych w ramach 
wydatków 
kwalifikowalnych  

Nie dotyczy 0   

3.3 

Obowiązkowy 
wykup 
nieruchomości lub 
obowiązkowe 
odszkodowania 
wynikające z 
ustanowienia 
obszaru 
ograniczonego 
użytkowania  

Nie dotyczy 0   

4 

Zakup 
przeno śnych 
środków trwałych, 
które nie b ędą na 
stałe 
zainstalowane w 
projekcie  

Zakup zestawu sprzętu komputerowego dla obsługi 
Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) ŚPN- 
komplet-1,  
w tym : 
- drukarka A0 wielkoformatowa(ploter)- 1 szt. 
-drukarka laserowa kolorowa A4- 1 szt. 
- drukarka laserowa kolorowa A3- 1szt. 
- komputer z oprogramowaniem- 1 szt. 

36500   

5 

Środki trwałe, 
które b ędą 
wykorzystywane 
tylko w okresie 
realizacji projektu 
(w wysoko ści 
amortyzacji w 
okresie realizacji 
projektu)  

Nie dotyczy 0   

6 

Wydatki zwi ązane 
z wykorzystaniem 
innych ni ż leasing 
technik 
finansowania 
niepowoduj ących 
natychmiastoweg
o przeniesienia 
praw własno ści  

Nie dotyczy 0  

7 

Inne kategorie 
wydatków, je żeli 
wynikaj ą 
bezpośrednio ze 
specyfiki projektu 
oraz pozostałe 
wydatki  

Realizacja przedsięwzięcia: 
1. Organizacja warsztatów i spotkań 

informacyjnych dla lokalnych zarządców 
terenu i grup interesów w liczbie od 4 do 6. 

2. Wykonanie projektu  planu  ochrony 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego i 
SOO Natura 2000 PLH260002 Łysogóry 
na lata 2013-2033 – 1 szt.  

3. Wykonanie operatów tematycznych do 
projektu- 21 szt. 

4. Uzyskanie wymaganych prawem 
uzgodnień i opinii- 1 komplet. 

5. Sporządzenie -opinii prawnej o zgodności 
projektów z prawem polskim i dyrektywami 
unijnymi- szt.1. 

6. Wykonanie tematycznych map 
numerycznych do projektów- 1 komplet. 

7. Opracowanie projektu rozporządzenia 
Ministra Środowiska wraz z opiniami 
prawnymi. – 2 szt. 

8. Działalność recenzentów projektu- 2 
osoby. 

2136704  

8 

Koszty zwi ązane z 
wkładem 
niepieni ężnym 
ogółem 

Nie dotyczy 0  

 

IX  
Struktura własno ści maj ątku 
wytworzonego w ramach 
projektu: 

Zakupiony w ramach projektu  sprzęt komputerowy wymieniony w 
punkcie 4 będzie własnością beneficjenta (Świętokrzyskiego Parku Narodowego) 

X 

Sposób wykorzystania maj ątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realiz acji projektu oraz w 
okresie 5 lat od zako ńczenia realizacji projektu (w przypadku uznania VAT za wydatek kwalifikowalny, 
należy równie ż opisa ć sposób wykorzystania maj ątku pod k ątem kwalifikowalno ści VAT) 
 Zakupiony w ramach projektu  sprzęt komputerowy wymieniony w punkcie 4 będzie własnością beneficjenta 



(Świętokrzyskiego Parku Narodowego)). W trakcie realizacji projektu będzie wykorzystywany wyłącznie do realizacji 
zadań związanych  z ochrona przyrody. Po zakończeniu projektu będzie wykorzystywany do kontynuacji działań 
związanych z ochrona przyrody, w tym podtrzymania efektów ekologicznych projektu (jako platforma sprzętowa dla 
Systemu Informacji Przestrzennej ŚPN).). Wnioskodawca nie przewiduje wykorzystania wytworzonego sprzętu w celach 
innych niż  wymienione powyżej, w tym w szczególności w celu prowadzenia działalności zarobkowej (świadczenie 
odpłatnych usług na rzecz innych podmiotów). 

   

     
 Beneficjent : Świętokrzyski Park                         
                      Narodowy  Instytucja 

Wdrażająca  

   

Podpis                            Data:  Podpis                          Data: 

     

     

 
*   W opisie należy wskazać przeznaczenie wydatków - wprowadzenie zmian w tym zakresie będzie wymagało zmiany umowy o dofinansowanie 
* * Wnioskodawca powinien podać wartość planowanych wydatków kwalifikowalnych. Zmiana planowanej kwoty wydatków kwalifikowalnych w 

danej kategorii  nie wymaga zmiany umowy o dofinansowanie, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:  
a) 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. 


