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WSTĘP

Bioróżnorodność to bogactwo form życia – wielość 
gatunków, zróżnicowanie gene-tyczne w obrębie ga-
tunku oraz różnorodność ekosystemów. Człowiek czer-
pie z bioróż-norodności wiele korzyści – jak np. dobra 
(takie jak drewno i substancje lecznicze) i niezbędne 
usługi (takie jak obieg i magazynowanie związków wę-
gla; czysta woda, łagodzenie klimatu; redukcja natu-ral-
nych zagrożeń, zapylanie).

Postępujący zanik bioróżnorodności uznano za jeden z 
najważniejszych problemów, przed jakim stają współ-
czesne społe-czeństwa. Bogactwo europejskiej fauny 
i flory, jak i siedlisk, które zamieszkują, jest przez nas 
wysoko cenione. Co jednak najważniejsze obszary o 
dużej bioróż-norodności odgrywają kluczową rolę w 
regu-lacji zjawisk zachodzących w przyrodzie (obieg 
wody, kształtowanie klimatu) oraz dla części zasobów 
naturalnych, na których bazuje nasze społeczeństwo. 
Ekonomiczna wartość “usług świadczonych przez eko-
systemy” jest znacznie wyższa niż koszty ich utrzyma-
nia i ochrony. Zwykle nie doceniamy jednak wartości 
ekosystemów. Dostrzegamy ich wartość dopiero, gdy 
ich równowaga zostaje zachwiana, w skutek czego ma 
miejsce katastrofa – jak np. powódź, wdzieranie się mo-
rza w głąb lądu, etc.

Jako Dyrektor Generalny DG Środowisko Komisji Euro-
pejskiej, z zadowoleniem obserwuję rosnącą świado-
mość problemu bioróżnorodności. Zachowanie i zrów-
no-ważone użytkowanie zasobów bioróżno-rodności 
ma ogromne znaczenie dla przyszłości naszej planety. 
Wymaga jednak równie dużej troski i zdecydowanych 
działań.

Mieszkańcy Europy wykazują duże zainteresowanie 
przyrodą i problemami środowiska naturalnego. Przy-
rodnicze programy dokumentalne cieszą się ogromną 
popularnością a organizacje pozarządowe w całej Euro-
pie zajmujące się ochroną przyrody liczą sobie miliony 
członków. Jednak ta powszechna troska o przyrodę 
musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w zdecydowa-
nych i skoordynowanych dzia-łaniach w dziedzinie po-
lityki.

Na przestrzeni ostatnich lat poczyniono istotny postęp 
w kierunku stworzenia nowoczesnych, spójnych i efek-
tywnych kosztowo polityk, mających za cel czystsze i 
zdrowsze środowisko życia Europejczyków przy jedno-
czesnym stymulowaniu innowacyjności. Zachowanie 
przyrody dla przyszłych pokoleń wymaga bezustan-
nych wysiłków – nadal wiele pracy przed nami. W nad-
chodzących latach zamierzam się poświęcić realizacji 
tego celu. Natura dostarcza nam przyjemności, satys-
fakcji, inspiracji i ukojenia. Stanowi fundament dla na-
szej kultury, języka, psychiki, stanu ducha.

Natura 2000 to europejska sieć obszarów chronionych, 
powołana na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. Jej 
głównym celem jest ochrona siedlisk oraz roślin i zwie-
rząt o znaczeniu wspólnotowym. Natura 2000 wpisuje 
się też w długoterminowe działania na rzecz ochrony 
europejskich zasobów bioróżnorodności. Ważnym kro-
kiem w kierunku stworzenia sieci Natura 2000 było wy-
znaczenie przez Kraje Członkowskie UE ponad 18 000 
obszarów chronionych. Jako że proces tworzenia sieci 
Natura 2000 dobiega końca, istotnym jest by skupić 
się na właściwym zarządzaniu obszarów chronionych. 
Wdrażanie planów ochrony wiąże się natomiast z prob-
lemem dostęp-ności niezbędnych nakładów, m.in. fi-
nansowych.

Poniższa publikacja wskaże Państwu jak korzystać z 
Funduszy Unijnych dla wdrażania sieci Natura 2000, co 
pozwoli jednocześnie realizować szeroko rozumiane 
cele ochrony europejskiej bioróżnorodności.

Mogens Peter Carl
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1 COM (2004) 431 final, 15 lipca 2004

NATURA 2000 
I MOŻLIWOŚCI  
JEJ FINANSOWANIA

Sieć Natura 2000 w pigułce 

Sieć Natura 2000 stanowi podstawę ochrony przyrody 
w Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem ku ustanowie-
niu sieci było przyjęcie w 1992 Dyrektywy Siedliskowej. 
Wraz z Dyrektywą Ptasią, Dyrektywa Siedliskowa wy-
znacza wspólne ramy dla ochrony gatunków i siedlisk 
na obszarze Unii Europejskiej, będąc zarazem kluczową 
europejską inicjatywą na rzecz utrzymania różnorodno-
ści biologicznej w poszczególnych państwach członkow-
skich. Obszary wyznaczone jako część sieci Natura 2000 
pokrywają obecnie od 15 do 30% terytorium państw 
członkowskich – co stanowi areał większy niż dwókrotna 
powierzchnia Niemiec.

Sieć Natura 2000 będzie stanowić europejską sieć eko-
logiczną obszarów chronionych, których celem będzie 
utrzymanie i przywracanie zagrożonych siedlisk oraz 
gatunków o znaczeniu wspólnotowym. Dla celów usta-
nowienia sieci Natura 2000, terytorium Europy zostało 
podzielone na dziewięć regionów biogeograficznych 
atlantycki,: kontynentalny, alpejski, borealny, śródziem-
nomorski, panoński, makaronezyjski, czarnomorski 
oraz stepowy. Dla każdego z tych regionów państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji Europejskiej pro-
pozycję obszarów wybranych na podstawie kryteriów 
określonych w Dyrektywie Siedliskowej. Przy pomocy 
Europejskiego Ośrodka Tematycznego ds. Ochrony 
Przyrody i Różnorodności Biologicznej (ang.: European 
Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity), 
niezależnych naukowców, ekspertów oraz organizacji 
pozarządowych z poszczególnych państw członkow-
skich, Komisja Europejska ocenia przedłożone propo-
zycje, w celu stworzenia spójnej, jednolitej i reprezen-
tatywnej sieci ostoi. Po zaakceptowaniu listy obszarów 
Natura 2000 przez Komisję Europejską, państwa człon-
kowskie (w ramach okresów przejściowych) zobligo-
wane są do podjęcia wszelkich koniecznych środków 
w celu zagwarantowania należytej ochrony obszarów 
oraz zapobieżenia ich degradacji.

W celu wypełnienia zobowiązań dotyczących niezbęd-
nych działań ochronnych, państwa członkowskie po-
winny poczynić lub kontynuować inwestycje w infra-
strukturę. Skuteczne zarządzanie obszarami wymaga 
podjęcia wielu różnorakich działań, np. opracowywanie 
planów ochrony, odnowa siedlisk przyrodniczych i sied-
lisk gatunków, działania związane z aktywną ochroną (np. 
koszenie, wypasanie), monitoring siedlisk i gatunków. 

Podejmowanie tego typu działań nakłada na państwa 
członkowskie koszty, które zgodnie z zasadą subsy-
diarności powinny być pokryte ze środków krajowych. 
Jednakże Artykuł 8 Dyrektywy Siedliskowej daje możli-
wość współfinansowania tego typu działań ze środków 
wspólnotowych, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Poza wzmocnieniem działań na rzecz ochrony przyrody, 
ustanowienie sieci Natura 2000 może przynieść rów-
nież znaczące korzyści ekonomiczne oraz społeczne. 
Sieć Natura 2000 odgrywa dużą rolę dla funkcjonowa-
nia ekosystemów, zaopatrywania w produkty sektora 
żywnościowego oraz drzewnego, tworzenia nowych 
możliwości zatrudnienia (np. ekoturystyka), promowa-
nie lokalnych produktów, poprawa stabilności socjalnej 
oraz warunków życia mieszkańców oraz zmniejszanie 
lokalnych problemów środowiskowych, takich jak za-
nieczyszczenie wody.

Również dwa nowe kraje członkowskie , Bułgaria i Rumu-
nia, które weszły do UE w 2007 roku, rozpoczęły przygo-
towania do wdrożenia sieci Natura 2000. Obecnie, kraje 
te przygotowują swoje listy obszarów Natura 2000.

Finansowanie sieci Natura 2000

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europej-
skiego w sprawie finansowania sieci Natura 20001, przy-
jęty 15 lipca 2004 r. zawiera wskazówki, w jaki sposób 
planować programowanie funduszy oraz jakie działa-
nia mogą być finansowane w ich ramach.

Wspomniany Komunikat został przygotowany przy 
pomocy Grupy Roboczej Ekspertów ds Artykułu 8 
DS, w której skład wchodzili przedstawiciele państw 
członkowskich oraz specjaliści reprezentujący zain-
teresowane strony. Komisja Europejska oszacowała 
prawdopodobne potrzeby finansowe dla prawidłowo 
zarządzanej sieci Natura 2000 na 6,1 miliarda € rocznie 
dla UE-25. Kwota ta została obliczona w oparciu o od-
powiedzi państw członkowskich na pytania kwestiona-
riusza, a także doświadczenia związane z kosztami dla 
obszarów, na których rozpoczęto już działania zwią-
zane z zarządzaniem.

W ww. Komunikacie Komisja Europejska proponuje, 
aby przyszłe współfinansowanie sieci Natura 2000 było 
włączone do istniejących instrumentów finansowych – 
tzw. ‘opcja włączenia’. Komisja przytacza następujące 
powody przemawiające za ‘opcją włączenia’:

•	 zapewni	ona	włączenie	zarządzania	siecią	 
Natura 2000 do szerokiego zakresu polityki zarzą-
dzania terenami w Unii Europejskiej, w ten sposób 
rolnictwo w ramach obszarów Natura 2000 stanie 
się częścią wsparcia finansowego Wspólnej Polityki 
Rolnej i interwencji strukturalnych, będąc częścią 
polityk rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju  
regionalnego, dzięki takiemu podejściu sieć  
Natura 2000 będzie bardziej skutecznie pełnić  
rolę strażnika bioróżnorodności Europy, niż gdyby 
obszary Natura 2000 nie zostały włączone w szersze 
ramy strategiczne.
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•	 pozwoli	ona	państwom	członkowskim	na	określe-
nie priorytetów specyficznych dla każdego kraju 
oraz na rozwój polityki odzwierciedlającej krajową 
i regionalną specyfikę;

•	 umożliwi	ona	uniknięcie	dublowania	i	pokrywania	
się różnych instrumentów pomocy Wspólnoty, co 
wiąże się z uniknięciem trudności administracyj-
nych oraz kosztów transakcyjnych związanych z ta-
kim dublowaniem.

Nowa perspektywa finansowania  
ochrony przyrody na szczeblu europejskim

Wiele z osób lub instytucji zainteresowanych pozyska-
niem funduszy unijnych, które będą korzystać z tego 
Podręcznika być może posiada już doświadczenie w 
planowaniu finansowania obszarów Natura 2000 przy 
użyciu instrumentów finansowych obowiązujących w 
okresie 2000–06. Należy, jednak podkreślić, że finan-
sowanie wspólnotowe dla ochrony przyrody na okres 
2007–13 uległo znacznym zmianom. Oznacza to, że 
strony zainteresowane zabezpieczeniem odpowied-
niego finansowania dla projektów ochrony przyrody 
muszą aktywnie poszukiwać nowych możliwości le-
żących w funduszach wspólnotowych, które przedsta-
wiono w niniejszym Podręczniku, a także nadal starać 
się pozyskać finansowanie ze źródeł krajowych.

Akty prawne dla nowych funduszy na okres 2007–13 ot-
wierają możliwości pozyskania znacznie większego fi-
nansowania dla projektów ochrony przyrody. Potrzeby 
finansowe związane z siecią Natura 2000 zostały jasno 
zidentyfikowane we wszystkich odpowiednich rozpo-
rządzeniach zaproponowanych przez Komisję Euro-
pejską w kontekście propozycji budżetowych na okres 
programowania 2007–13.

Jednakże, aby w pełni skorzystać z dostępnych możliwo-
ści, państwa członkowskie oraz strony zaangażowane 
w  zarządzanie projektami ochrony przyrody muszą 
współpracować, w celu pełnego wykorzystania możli-
wości, jakie dają fundusze wspólnotowe. Oznacza to, że 
władze krajowe oraz regionalne odpowiedzialne za pla-
nowanie programów wspieranych z funduszy UE, wraz 
z jednostkami zarządzającymi obszarami Natura 2000, 
muszą zastanowić się w jaki sposób cele ochrony przy-
rody oraz zarządzanie siecią Natura 2000 można włą-
czyć do planów rozwoju regionalnego, planów rozwoju 
obszarów wiejskich czy obszarów morskich.

KTO JEST ADRESATEM 
PODRĘCZNIKA  
I W JAKIM CELU ZOSTAŁ 
ON OPRACOWANY?

Kto jest adresatem Podręcznika?

Niniejszy Podręcznik przeznaczony jest głównie dla 
przedstawicieli władz w krajach członkowskich, którzy są 
odpowiedzialni za przygotowanie krajowych i regional-
nych programów na lata 2007–13. Celem Podręcznika 
jest pomoc w zidentyfikowaniu możliwości dla współfi-
nansowania sieci Natura 2000 ze środków Unii Europej-
skiej oraz wsparcie dla pełnego uwzględnienia tychże 
możliwości w programach krajowych i regionalnych. 

Podręcznik może być także przydatnym narzędziem 
dla podmiotów zaangażowanych w przygotowywanie 
planów ochrony dla konkretnych obszarów, gdyż może 
stanowić źródło cennych pomysłów na możliwości fi-
nansowania konkretnych działań. 

Podręcznik powinien być przydatny władzom krajowym 
i regionalnym uwagę identyfikacji osób lub instytucji 
potencjalnie zainteresowanych pozyskaniem fundu-
szy unijnych (chodzi o identyfikację tych beneficjentów 
końcowych funduszy unijnych, którzy realizują działa-
nia związane z obszarami Natura 2000), w tym: pracow-
ników administracji, rolników, leśników, rybaków oraz 
jednostki zajmujące się akwakulturą, prywatnych i pub-
licznych właścicieli gruntów, jednostki zarządzające grun-
tami, organizacje pozarządowe, organizacje zajmujące 
się edukacją oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Niniej-
sza publikacja powinna pomóc wszystkim osobom lub 
instytucjom zainteresowanym pozyskaniem funduszy 
unijnych, w uzyskaniu wymaganej informacji na temat 
procesu planowania prowadzonego przez władze kra-
jowe i regionalne. Ponadto, jednostki zarządzające ob-
szarami Natura 2000 dobrze orientują się, które działania 
są istotne a w związku z tym powinny być finansowane. 
Ich doświadczenie może stanowić cenne źródło wiedzy 
dla władz odpowiedzialnych za opracowanie krajowych 
i regionalnych programów. 

Analiza funduszy przedstawiona w rozdziale „Przykłady 
finansowania przedsięwzięć związanych z zarządza-
niem siecią Natura 2000” odnosi się do obszarów Na-
tura 2000 o różnej strukturze użytkowania gruntów, 
w tym: obszarów rolniczych, lasów, innych obszarów 
lądowych, wód śródlądowych, obszarów podmokłych, 
przybrzeżnych i morskich. Rozdział ten przedstawia 
również możliwości dofinansowania działań różnych 
grup docelowych wspomnianych powyżej. Szczegóły 
dotyczące grup docelowych oraz obszarów o różnej 
strukturze użytkowania zostały podane w rozdziale 

„Definicje i opisy”. 
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2 Zobacz: Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu I Zatrud-
nienia (2005–08) (COM(2005)141: Wytyczne z zakresu mikroe-
konomii – Wytyczna 14; Komunikat Komisji: COM(2005) 299 

„Polityka Spójności Wspierająca Wzrost Gospodarczy i Zatrud-
nienie: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007–13”

W jakim celu Podręcznik został opracowany?

Większość środków finansowych Unii Europejskiej dla 
obszarów Natura 2000 będzie w przyszłości dostępna w 
ramach istniejących funduszy wspólnotowych, których 
celem jest wspomaganie rozwoju regionalnego oraz ob-
szarów wiejskich i morskich na terenie Unii Europejskiej. 

Należy podkreślić, że Strategia Lizbońska zachęca do 
zapewnienia zrównoważonego wykorzystania zaso-
bów przyrodniczych oraz wzmocnienia relacji pomię-
dzy ochroną środowiska oraz rozwojem gospodarczym. 
Dlatego też, w okresie pomiędzy 2007–13, krajowe/re-
gionalne programy rozwoju i spójności, które wspierane 
będą z funduszy wspólnotowych, będą musiały w swo-
ich priorytetach w większym stopniu odnosić się rów-
nież do celów ochrony środowiska (np. Natura 2000)2

Celem niniejszego podręcznika jest zebranie i przedsta-
wienie informacji, które mogą być pomocne w zidentyfi-
kowaniu możliwości współfinansowania ze środków Unii 
Europejskiej działań na obszarach Natura 2000 w okresie 
programowania 2007–13. Podręcznik skupia się na głów-
nych instrumentach finansowych Unii Europejskiej, które 
będą obowiązywać w ww. okresie programowania

•	 Fundusze	Strukturalne	(Europejski	Fundusz	 
Społeczny (EFS) i Europejski Fundusz Rozwoju  
Regionalnego (EFRR); 

•	 Fundusz	Spójności;
•	 Europejski	Fundusz	Rolny	Rozwoju	Obszarów	 

Wiejskich (EFRROW);
•	 Europejski	Fundusz	Rybactwa	(EFR);	
•	 Instrument	Finansowy	na	rzecz	Środowiska	(LIFE+);	

oraz 
•	 VII	Program	Ramowy	(PR	VII).

Przewodnik ma służyć pomocą w identyfikacji działań 
komplementarnych oraz synergii pomiędzy różnymi 
instrumentami finansowymi, przy jednoczesnym uni-
kaniu powielania i nakładania się na siebie poszczegól-
nych działań.

Należy podkreślić, iż Podręcznik przedstawia poten-
cjalne możliwości finansowania unijnego, które są w 
zasadzie dostępne na poziomie krajowym oraz regio-
nalnym. Jednakże, konkretne możliwości finansowa-
nia działań związanych z siecią Natura 2000 w okre-
sie 2007–13 będą określone przez programy krajowe 
i regionalne przygotowywane przez poszczególne 
państwa członkowskie. Podręcznik nie odnosi się do 
finansowania wszystkich działań koniecznych do wdro-
żenia Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej (np. opracowanie 
planów działań dla gatunków, niezależnie od działań 
związanych z zarządzaniem ostoją). Jego zakres został 
ograniczony do działań, które odnoszą się do obszarów 
włączonych już do sieci Natura 2000.

Podsumowując, celem Podręcznika jest:

•	 wskazanie	możliwości	finansowania	sieci	 
Natura 2000 ze środków unijnych;

•	 pomoc	w	zrozumieniu	zapisów	nowych	 
rozporządzeń na poziomie operacyjnym; oraz

•	 zwrócenie	uwagi	na	te	możliwości	finansowania,	
które nie są do końca oczywiste.

Korzyści ze stosowania Podręcznika

Pomimo, iż proces przygotowywania niektórych pro-
gramów na poziomie krajowym na lata 2007–13 został 
już ukończony, cały proces ich opracowywania, zatwier-
dzania oraz wdrażania, a także wyboru projektów do-
piero się rozpoczyna. Podręcznik będzie propagowany 
podczas warsztatów krajowych i przyczyni się do osta-
tecznego kształtu finansowania. 

Przygotowanie Podręcznika i jego dalsze rozpowszech-
nianie w krajach członkowskich poprzez warsztaty po-
winny być postrzegane jako jeden z kroków podję-
tych w toczącym się obecnie procesie programowania. 
W poprzednich latach, finansowanie przez Wspólnotę 
działań ochrony przyrody było realizowane głównie 
poprzez program LIFE i opierało się o indywidualne 
projekty. Możliwości finansowania w ramach funduszy 
poświęconych rozwojowi obszarów wiejskich czy fun-
duszy strukturalnych nie były wykorzystywane na sze-
roką skalę w poprzednich okresach programowych. Tak 
więc, integracja współfinansowania sieci Natura 2000 
z istniejącymi już instrumentami finansowymi Wspól-
noty, stanowi nowe podejście dla większości przed-
stawicieli władz i zainteresowanych stron. Wdrożenie 
tego nowego systemu w krajach członkowskich z pew-
nością potrwa. Dlatego też, celem podręcznika jest nie 
tylko pomoc w przygotowaniu obecnych programów, 
ale również wsparcie bardziej skutecznego wdrażania 
wspomnianego integracji w dłuższej perspektywie cza-
sowej.

Główne korzyści płynące z niniejszego podręcznika to:

•	 możliwość	sprawdzenia	czy	wszystkie	niezbędne	
działania zostały uwzględnione oraz czy wszystkie 
możliwości finansowania są znane i zostały  
wykorzystane;

•	 wsparcie	przy	przyszłym	przeglądzie	funduszy	oraz
•	 dostęp	do	ważnych	informacji	pomocnych	przy	

opracowywaniu programów ochrony.



11

DEFINICJE I OPISY, 
STRUKTURA, ZAWAR-
TOŚĆ I ZASTOSOWA-
NIE PODRĘCZNIKA

Definicje i opisy

Grupy docelowe

Celem tej publikacji jest wsparcie przedstawicieli władz 
w poszczególnych krajach członkowskich odpowie-
dzialnych za opracowywanie regionalnych i krajowych 
dokumentów programowych na okres 2007–13. Chcie-
libyśmy zachęcić ich do wzięcia pod uwagę wszystkich 
potencjalnych grup docelowych, które mogą być zaan-
gażowane w realizację działań odnoszących się do ob-
szarów Natura 2000. Tabela 1 poniżej przedstawia ka-
tegorie poszczególnych grup docelowych. Kategorie te 
zostały zdefiniowane w celu rozróżnienia podmiotów 
posiadających interes prawny w stosunku do gruntów 
(właściciele, dzierżawcy) od innych podmiotów.

Rodzaje obszarów Natura 2000

Tabela 2 przedstawia rodzaje obszarów Natura 2000, 
wytypowane na podstawie sposobu użytkowania 
gruntów, które zostały uwzględnione w analizie rozpo-
rządzeń w następnym rozdziale. Zachęcamy przedsta-
wicieli władz regionalnych i krajowych do wzięcia pod 
uwagę wymienionych poniżej rodzajów obszarów Na-
tura 2000. 

Tabela 1: Grupy docelowe funduszy

Administracja publiczna Administracja publiczna to organy rządowe oraz publiczne ciała doradcze, na poziomie krajowym, regionalnym lub 
lokalnym. W skład administracji publicznej mogą wchodzić: komórki rządowe (np. departamenty czy ministerstwa), 
organy regionalne (np. samorządy lokalne), ciała odpowiedzialne za jakość wody, zdrowie itp.
Wskazówki w tej grupie adresowane są do organów administracji, które doradzają w zarządzaniu gruntami, ale same 
nie posiadają ziemi.

Rolnicy Osoby lub organizacje zaangażowane w rynkową działalność rolniczą.

Leśnicy Osoby lub organizacje zaangażowane w rynkową działalność leśną.

Prywatni właściciele gruntów Osoby prywatne lub organizacje, które posiadają grunty (np. właściciele lasów prywatnych). Kategoria ta może rów-
nież odnosić się do jednostek zaangażowanych w nierynkowe działania na gruntach (nie rolnicy lub leśnicy).

Publiczni właściciele gruntów Organizacje publiczne oraz organy administracji publicznej, które posiadają grunty (np. lasy państwowe). Kategoria 
ta może również odnosić się do jednostek zaangażowanych w nierynkowe działania na gruntach (nie rolnicy lub leś-
nicy).

Rybacy I jednostki zajmujące 
się akwakulturą

Osoby lub organizacje zaangażowane w rynkową działalność rybacką i akwakulturę. 

Jednostki zarządzające grun-
tami

Osoby lub organizacje, które zarządzają gruntami, ale ich nie posiadają. Kategoria ta może również odnosić się do 
jednostek zaangażowanych w nierynkowe działania na gruntach (nie rolnicy lub leśnicy).

Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe, które ani nie posiadają gruntów, ani nimi nie zarządzają, ale chcą wspierać funkcjonowa-
nie sieci Natura 2000.

MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa, według definicji znajdującej się w Rekomendacji Komisji 2003/361/WE z 6 maja 
2003 r. w sprawie definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa, OJ L 124, p. 3641, z 20 maja 2003 r..

Organizacje zajmujące się edu-
kacją

Organizacje zaangażowane w opracowywanie programów edukacyjnych.

Inne Inne osoby lub organizacje, które nie pasują do żadnej z powyższych kategorii.

Tabela 2: rodzaje obszarów naTura 2000

Obszary użytkowane rolniczo Jedynie tereny użytkowane rolniczo, w tym użytkowane sady.

Lasy Lasy, w tym dehesa i montado (wielkopołaciowe obszary sawannowe na południu Hiszpanii i w Portugalii – przyp. 
tłum.)

Inne obszary lądowe Obszary wysokogórskie, stepy (z fr. garigue), wszystkie inne obszary, które nie pasują do pozostałych kategorii (np. 
pastwiska nie sklasyfikowane jako użytki rolne). Kategoria ta obejmuje również porzucone grunty uprawne oraz sady.

Wody śródlądowe Rzeki, jeziora, wody słodkie.

Obszary podmokłe Bagna, trzęsawiska, torfowiska, ujścia [w pewnym stopniu mogą krzyżować się z obszarami przybrzeżnymi].

Obszary przybrzeżne Wydmy, plaże, równiny błotne, wody przybrzeżne (do 12 mil morskich) [w pewnym stopniu mogą krzyżować się z 
obszarami podmokłymi]

Obszary morskie Przybrzeżne obszary morskie (poza pasem 12 mil morskich).
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Tabela 3: lisTa działań doTyczących zarządzania siecią naTura 2000

Kategoria Nr Rodzaj działania Opis 

Powołanie ostoi 
Natury 2000

1 Wybór ostoi Finansowanie dla władz przeprowadzających proces wyboru.

2 Badania naukowe/inwentaryzacja w celu 
identyfikacji obszarów – pomiary, spisy, two-
rzenie map, ocena stanu ekologicznego

Badania naukowe, pracownicy naukowi, warsztaty i spotkania, sporządzanie 
baz danych, itp.

3 Przygotowanie wstępnych informacji i mate-
riałów promocyjnych

W tym podręczniki, seminaria, warsztaty, materiały szkoleniowe, wzmocnienie 
instytucjonalne

4 Projekty pilotażowe Wstępne projekty próbne realizowane na obszarach.

Zarządzanie 5 Opracowanie planów ochrony, strategii i pro-
gramów

Przygotowanie lub uaktualnianie planów ochrony, planów działań, planów 
użytkowania terenów, itp.

6 Powołanie instytucji zarządzających Finansowanie początkowe, studia wykonalności, plany zarządzania, itp.

7 Konsultacje – otwarte spotkania, współpraca 
z właścicielami gruntów

W tym koszty poniesione z tytułu organizacji spotkań i warsztatów, publikacja 
wyników konsultacji, finansowe wsparcie dla zainteresowanych stron, itp.
Może też odnosić się do tworzenia sieci/nawiązywania kontaktów (podróż, 
spotkania, warsztaty).

8 Przegląd planów zarządzania, strategii i pro-
gramów

Przegląd i aktualizacja planów zarządzania i strategii. 

9 Koszty operacyjne instytucji zarządzających 
(utrzymanie i wyposażenie budynków)

W tym: bieżące koszty amortyzacji infrastruktury; koszty materiałów pomocni-
czych; wydatki na podróże; czynsz; wynajem, itp. 

10 Utrzymanie ogólnodostępnej infrastruktury – 
udostępnianie i korzystanie z obszarów Na-
tura 2000, działania informacyjne, obserwato-
ria, sklepiki, itp.

W tym koszty związane z przewodnikami, mapami, pracownikami.

11 Pracownicy (przyrodnicy, kierownicy projektu, 
strażnicy, pracownicy fizyczni)

Bieżące koszty zatrudnienia.

Bieżące zarzą-
dzanie i monito-
ring siedlisk
Bieżące zarzą-
dzanie i monito-
ring siedlisk

12 Zarządzanie działaniami ochronnymi – utrzy-
manie i poprawa pożądanego stanu ochrony 
siedlisk

W tym odnowa siedlisk, zapewnienie drożności korytarzy ekologicznych, za-
rządzanie siedliskami, przygotowanie programów ochrony.

13 Zarządzanie działaniami ochronnymi – utrzy-
manie i poprawa pożądanego stanu ochrony 
gatunków

W tym odnowa siedlisk, zapewnienie drożności korytarzy ekologicznych, za-
rządzanie konkretnymi gatunkami (flora i fauna), przygotowanie programów 
ochrony.

14 Zarządzanie działaniami ochronnymi w odnie-
sieniu do inwazyjnych gatunków obcych

W tym odnowa, infrastruktura, zarządzanie konkretnymi gatunkami, przygoto-
wanie programów ochrony. 

15 Wdrażanie systemów zarządzania oraz po-
rozumień z właścicielami lub jednostkami 
zarządzającymi gruntami lub wodami w celu 
realizacji zaleceń

W tym:
•	 Działania	rolnośrodowiskowe,	np.	metody	produkcji	przyjazne	dzikiej	przyro-

dzie, odnowa siedlisk na obszarach rolnych, ekstensywna hodowla zwierząt, 
ochrona łąk itp.

•	 Działania	leśnośrodowiskowe,	np.	tworzenie	stref	nie	użytkowanych,	zatrzy-
manie martwych drzew w lasach, kontrola lub likwidacja inwazyjnych gatun-
ków obcych, zalesianie lub powtórne zalesianie, zarządzanie wybraną roślin-
nością, itp.

•	 Działania	wodnośrodowiskowe,	np.	utrzymanie	siedlisk	na	obszarach	akwa-
kulturowych, itp. (odnosi się raczej do akwakultury niż rybołówstwa).

16 Świadczenie usług, rekompensaty za utra-
cone prawa oraz dochód; rozwijanie relacji 
społecznych przejrzystych, zgodnych z nor-
mami prawno-społecznymi 

Koszt rekompensat wypłacanych np. rolnikom, leśnikom lub innym właścicie-
lom lub użytkownikom gruntów za utracone dochody z tytułu wprowadzenia 
specjalnych środków zarządzania ze względu na obszar Natura 2000.

17 Prowadzenie monitoringu i pomiarów Odnosi się głównie do jednorazowych kosztów związanych z monitorowaniem 
i pomiarami, np. przygotowanie planów monitoringu, opracowanie metod 
monitoringu, sprzęt, szkolenia dla pracowników. 

18 Zarządzanie ryzykiem (zapobieganie i kon-
trola pożarów, powodzi, itp.)

W tym przygotowanie planów nadzoru i kontroli pożarów, rozwój odpowied-
niej infrastruktury, nabywanie sprzętu.

19 Nadzór nad obszarami W tym bieżące działania związane z nadzorem i patrolowaniem. Może obejmo-
wać koszt zatrudnienia pracowników, materiałów pomocniczych, podróży, itp. 
w celu wdrożenia działań związanych z nadzorem, w tym kontrola szkodliwej 
działalności rekreacyjnej oraz gospodarczej oraz ochrona przed samoistnymi 
pożarami lasów.

20 Działania informacyjne oraz materiały pro-
mocyjne 

W tym ustanowienie sieci komunikacyjnej, przygotowanie biuletynów oraz 
materiałów informacyjnych i podnoszących świadomość, przygotowywanie i 
utrzymywanie stron internetowych, itp.

21 Szkolenia i edukacja W tym przygotowanie podręczników, seminariów, warsztatów, materiałów in-
formacyjnych.

22 Infrastruktura ułatwiająca zwiedzanie i zapo-
znanie się z walorami obszarów Natura 2000
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3 Zobacz:  http://europa.eu.int/comm/environment/nature/
nature_conservation/natura2000_network/financing_nat-
ura2000/art8_working_group/pdf/final_report_en.pdf.

Kategoria Nr Rodzaj działania Opis 

Koszty inwesty-
cyjne

23 Zakup gruntów, w tym rekompensaty z tytułu 
utraty możliwości zagospodarowania terenu

Zakup gruntów na cele ochrony środowiska i programów zarządzania.

24 Infrastruktura na cele przywrócenia siedlisk 
lub gatunków

Szereg działań na rzecz tworzenia infrastruktury do zarządzania środowiskiem, 
np. na cele zarządzania zasobami wodnymi na torfowiskach i w kopalniach 
(np. wyrobiska kopalń odkrywkowych – przyp.tłum.) Może obejmować zakup 
sprzętu (związanego z funkcjonowaniem instytucji/działań ochrony i zarządza-
nia, np. sprzęt biurowy, komputerowy, materiały monitoringowe, łodzie, sprzęt 
do nurkowania, aparaty, itp.)

25 Infrastruktura dostępu publicznego do ob-
szarów, działania informacyjne, obserwatoria, 
sklepiki, itp.

Ogólnodostępna infrastruktura, przyczyniająca się do ochrony środowiska i za-
rządzania środowiskowego (np. infrastruktura zwiększająca wartość obszarów 
jako dobra publicznego, np. oznakowanie, szlaki, platformy do obserwacji oraz 
centra informacyjne dla odwiedzających). 
Może obejmować zakup sprzętu (związanego z funkcjonowaniem instytucji/
działań ochrony i zarządzania, np. sprzęt biurowy, komputerowy, materiały mo-
nitoringowe, łodzie, sprzęt do nurkowania, aparaty, itp.)

Rodzaje działań

Działania związane z zarządzaniem siecią Natura 2000 
mogą być w różnym stopniu finansowane. Z tego 
względu zostały one podzielone na poszczególne kate-
gorie i wymienione w tabeli nr 3.

Tabela ta zawierająca 25 różnych działań została prze-
jęta z załącznika nr 3 Komunikatu Komisji dla Rady i 
Parlamentu Europejskiego: Finansowanie Natura 2000 
(KOM(2004)431), a podstawą jej jest lista opracowana 
przez Grupę Roboczą Ekspertów ds Artykułu 8 Dyrek-
tywy FFH, która jest częścią Sprawozdania Końcowego 
dotyczącego finansowania sieci Natura 20003. 

Ta Grupa Robocza stwierdziła że obecne definicje ro-
dzaju i zakresu tych działań nie są łatwe do zrozumienia 
i że poszczególne kraje członkowskie w bardzo zróżni-
cowany sposób kategoryzują i opisują te działania. 

Do tego wniosku doszli także autorzy tego podręcz-
nika. W wypadku gdy przedstawiciele administracji i za-
interesowanych stron z krajów członkowskich szukają 
możliwości współfinansowania przez Unię Europejską 
działania, które nie jest wymienione na tej liście, zaleca 
się im skontaktowanie z pracownikami Dyrekcji Gene-
ralnej ds Srodowiska, którzy mogą udzielić pomocy w 
wymagających wyjaśnienia kwestiach.

Struktura & Zawartość

Informacje na temat możliwości finansowania w ra-
mach różnorodnych funduszy europejskich zostały 
przedstawione dla każdego z 25 wymienionych rodza-
jów działań w postaci rzędu tabel. 

Każda tabela przedstawia odniesienie do odpowied-
nich dla danego działania Artykułów Dyrektyw Unii 
Europejskiej i zawiera następujące informacje odnoś-
nie każdego Artykułu:

•	 Numer	Artykułu
•	 Przedmiot	Artykułu	(Tytuł)
•	 Możliwe	grupy	docelowe*
•	 Rodzaje	obszarów*
•	 Ograniczenia	obszarowe	w	kwestii	możliwo-

ści finansowania (np. ograniczenia obsza-
rowe w ramach funduszy strukturalnych)

•	 Inne	możliwe	ograniczenia	/	Uwagi	
•	 Przykłady	możliwych	zastosowań	dla	da-

nego Artykułu w ramach zarządza-
nia obszarami sieci Natura 2000

*	 Te	informacje	nie	są	zawarte	w	tabelach	dotyczących	Fun-
duszu Strukturalnego i Funduszu Spójności, ponieważ 
nie są one dopasowane do strukury tych zarządzeń.

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura2000_network/financing_natura2000/art8_working_group/pdf/final_report_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura2000_network/financing_natura2000/art8_working_group/pdf/final_report_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura2000_network/financing_natura2000/art8_working_group/pdf/final_report_en.pdf
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Zastosowanie Podręcznika

Każdy z funduszy europejskich przeanalizowanych w ni-
niejszym podręczniku działa zgodnie z systemem i wy-
mogami określonymi w rozporządzeniach dla konkret-
nych funduszy. Analiza możliwości zaprezen towana 
w tabelach umieszczonych za rozdziałem 5 opiera się 
o teksty tych rozporządzeń UE (wersji wstępnych lub 
ostatecznych, jeśli są dostępne) dla każdego funduszu.

Poszczególne kwestie związane z funkcjonowaniem 
funduszy są określane podczas procesu programowa-
nia. Należy więc podkreślić, że rzeczywista dostępność 
funduszy dla konkretnych działań będzie zależeć od 
zawartości dokumentów strategicznych oraz operacyj-
nych, w tym:

•	 Tekstu	rozporządzenia,	w	wersji	opublikowanej	
w Dzienniku Ustaw Wspólnot Europejskich;

•	 zawartości	strategicznych	planów	oraz	progra-
mów (np. krajowych planów strategicznych 
przygotowywanych dla EFR czy EFRROW, naro-
dowych strategicznych ram odniesienia przy-
gotowywanych dla EFRR, EFS oraz Funduszu 
Spójności). Dokumenty te przygotowywane są 
przez poszczególne państwa członkowskie;

•	 zawartości	programów	operacyjnych	na	pozio-
mie krajowym i regionalnym (np. programów roz-
woju terenów wiejskich w ramach EFRROW, kra-
jowych programów operacyjnych w ramach EFR, 
programów operacyjnych w ramach funduszy 
strukturalnych oraz Funduszu Spójności, krajowe 
roczne priorytety w ramach instrumentu LIFE+).

Te różne poziomy procesu programowania pozwalają 
każdemu państwu członkowskiemu i/lub regionowi zi-
dentyfikować kwestie, które w perspektywie lokalnej 
są najważniejsze oraz określić działania priorytetowe 
na obszarach, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. 
Poziom szczegółowości każdego etapu programowa-
nia różni się dla każdego z funduszy. Przykładowo, pro-
gramy rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW 
będą zawierać bardzo szczegółowe opisy poszczegól-
nych działań, które mogą być finansowane z tego fun-
duszu. Plany i programy wymagane w ramach EFRR, EFS 
i Funduszu Spójności mają z kolei bardziej strategiczną 
naturę i nie będą zawierać szczegółowych opisów dzia-
łań. Pomimo, iż Komisja Europejska nie jest odpowie-
dzialna za zawartość programów na poziomie krajowym 
oraz regionalnym, to może ona starać się zweryfikować 
czy programy te są zgodne z priorytetami Wspólnoty 
określonymi w Rozporządzeniach oraz Strategicznych 
Wytycznych. Do tej pory w proces opracowywania pro-
gramów odnoszących się do funduszy wspólnotowych 
zaangażowane były między innymi Ministerstwa Finan-
sów, Środowiska, Rolnictwa oraz Rozwoju.

Osoby korzystające z tego Podręcznika powinny być 
świadome, że Artykuły przywołane w tabelach nie ozna-
czają, że możliwości finansowania danego działania są 
identyczne w każdym państwie członkowskim. Moż-
liwości uzyskania finansowania zawsze powinny być 
rozpatrywane w odniesieniu do szerszego kontekstu i 
celów Rozporządzenia (np. rozwój regionalny), a w nie-
których przypadkach zastosowanie samego Artykułu 
może być ograniczone jedynie do pewnego kontekstu 
(np. zapobieganie ryzyku, energia odnawialna). Zarzą-
dzanie siecią Natura 2000 będzie najprawdopodobniej 
składać się z szeregu działań, które w zależności od da-
nego obszaru, będą mogły być finansowane z różnych 
funduszy europejskich i na podstawie różnych artyku-
łów. W rzeczywistości, jednostki zarządzające obsza-
rami Natura 2000 będą musiały wykazać się znacznymi 
umiejętnościami w ocenie funduszy i programów pod 
kątem możliwości pokrycia potrzeb finansowych zwią-
zanych z siecią Natura 2000 

Poniżej umieszczono opisy każdego z funduszy wspól-
notowych. Opisy te przedstawiają informacje na temat 
celów funduszy, procesu programowania oraz listę ar-
tykułów ważnych dla sieci Natura 2000 (artykuły z ta-
bel).

Niniejszy podręcznik nie powinien zastępować ana-
lizy lokalnych możliwości finansowania, bowiem w 
wielu krajach członkowskich dostępne jest finanso-
wanie niezależne od funduszy Wspólnoty, a które 
można wykorzystać przy realizacji działań zwią-
zanych z siecią Natura 2000. Informacje przedsta-
wione w Podręczniku ograniczają się głównych fun-
duszy Unii Europejskiej.
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4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/
oj/2006/l_368/l_36820061223pl00150073.pdf

5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/
oj/2006/l_368/l_36820061223pl00740084.pdf

OPIS FUNDUSZY

Europejski Fundusz Rolny  
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. OJ L 277/2 21.10.2005.

Zobacz również: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, OJ L.55/20 25.02.2006.

Cele

Cele EFRROW określone są w Artykule 4. „Wsparcie roz-
woju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia 
następujących celów:

•	 	wzrostu	konkurencyjności	rolnictwa	i	leśnictwa	
poprzez wspieranie ich restrukturyzacji, rozwoju 
i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań;

•	 poprawy	środowiska	naturalnego	i	tere-
nów wiejskich poprzez wspieranie odpo-
wiedniego gospodarowania gruntami;

•	 poprawy	jakości	życia	na	obszarach	wiejskich	oraz	
popierania różnicowania działalności gospodarczej.

Programowanie 

EFRROW będzie funkcjonować w ramach określonych 
dla okresu programowania 2007–13. Kraje członkow-
skie zobowiązane są do opracowania Krajowych Pla-
nów Strategicznych (KPS) oraz Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW), które powinny przekła-
dać priorytety Wspólnoty określone w Rozporządzeniu 
oraz Strategicznych Wytycznych Wspólnoty na grunt 
krajowy oraz regionalny. W wielu przypadkach ustana-
wiane są krajowe lub regionalne priorytety odnoszące 
się do konkretnych problemów.

Rozporządzenie w sprawie EFRROW określa proces 
przygotowywania i przyjmowania KSP i PROW, a także 
ich zawartość/strukturę (patrz Tytuł II oraz III Rozporzą-
dzenia). Działania, które nie zostały ujęte w programach 
rozwoju obszarów wiejskich nie mogą być współfinan-
sowane w ramach EFRROW. Dlatego też, jeśli plano-
wane jest współfinansowanie tego typu działań w ra-
mach EFRROW, niezmiernie ważnym jest, aby potrzeby 
i cele związane z zarządzaniem obszarami Natura 2000 
zostały włączone do Krajowych Planów Strategicznych, 
a związane z nimi działania włączone do PROW.

Rozporządzenia wdrażające dla EFRROW zawierają 
bardziej szczegółowe informacje co do sposobu reali-
zacji przez państwa członkowskie działań przewidzia-
nych w Rozporządzeniu 1698/2005. Rozporządzenia te 
obejmują: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 
z 15 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiej-
skich4 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 
z 7 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 
w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak rów-
nież wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich5. 

Finansowanie

Struktura EFRROW opiera się na czterech ‘osiach’ roz-
woju obszarów wiejskich. Minimalny poziom wydat-
ków dla każdej z osi są określone według następującej 
reguły: państwa członkowskie posiadają wolną rękę w 
podziale wydatków pomiędzy czterema osiami, o ile 
zachowane zostaną minimalne progi finansowania dla 
każdej z osi.

Oś 4, dotycząca programu LEADER, została rozwinięta 
w oparciu o podejście przekrojowe. Jego celem jest 
umożliwienie zintegrowanego rozwoju obszarów wiej-
skich, poprzez odniesienie się do zagadnień porusza-
nych w każdej z trzech pozostałych osi (patrz ramka). 
Jest całkiem prawdopodobne, iż ze względu na ogólną 
wartość budżetu UE na okres 2007–13, poszczególne 
działania będą ze sobą konkurować na szczeblu krajo-
wym. Tak więc należy promować działania wspierające 
sieć Natura 2000, tak aby wygrały one konkurencję z 
innymi działaniami – potrzeba dynamicznego myśle-
nia jest tu nadrzędna. Zarówno zainteresowane strony, 
jak i administracja państwowa, powinny starać się wy-
korzystać możliwości, jakie daje EFRROW na wsparcie 
zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Oznacza 
to wybór takich działań, które będą korzystne nie tylko 
dla środowiska i Natury 2000, ale także dla lokalnej go-
spodarki i społeczności.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2006/l_368/l_36820061223pl00150073.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2006/l_368/l_36820061223pl00150073.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2006/l_368/l_36820061223pl00740084.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2006/l_368/l_36820061223pl00740084.pdf
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6 Podręcznik nie powinien zastępować odniesienia do opub-
likowanych rozporządzeń, które zawierają ostateczne 
ustalenia prawne dotyczące funkcjonowania funduszy.

LEADER

Leader to czwarta oś nowego funduszu EFRROW. Jego celem jest 
wsparcie priorytetów pierwszych trzech osi (tzn. „Poprawa konkuren-
cyjności”, „Środowisko i obszary wiejskie”, oraz „Jakość życia na obsza-
rach wiejskich i różnicowanie gospodarki rolniczej”). Ma on również 
przyczyniać się do rozwoju terenów wiejskich oraz poprawy zarzą-
dzania nimi. Na Program LEADER przeznaczone zostanie około 5% 
całkowitych środków funduszu (2,5% dla nowych państw członkow-
skich). Lokalne strategie rozwoju opracowywane są dla konkretnych 
obszarów, gdyż podejście takie zapewnia jak najlepsze wykorzysta-
nie dostępnych zasobów oraz wspólnej tożsamości. Zadaniem part-
nerstw publiczno-prywatnych, nazywanych lokalnymi grupami dzia-
łania (LGD) jest zidentyfikowanie potrzeb rozwojowych w ramach 
danej społeczności wiejskiej. Potrzeby te są często przedstawiane w 
planach rozwoju. Finansowanie w ramach Programu LEADER wspiera 
lokalne grupy działania w rozwijaniu innowacyjnych projektów, pro-
wadzonych na małą skalę, ale które w sposób zrównoważony starają 
się zaspokoić lokalne potrzeby rozwojowe. Program LEADER wspiera 
również współpracę pomiędzy LGD w różnych państwach europej-
skich w celu realizowania wspólnych projektów oraz rozwijania sieci 
na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. W poprzednich 
okresach programowych, wiele projektów z tego Programu przynio-
sło oczywiste korzyści dla sieci Natura 2000. Kluczową korzyścią pły-
nącą z Programu LEADER, nie jest zapewnienie znacznych środków 
finansowych dla działań związanych z obszarami Natura 2000, ale ra-
czej propagowanie współpracy pomiędzy lokalnymi partnerami oraz 
rozwój wspólnych projektów. Dlatego też, instrument ten jest odpo-
wiedni dla obszarów i strategii, które łączą ochronę przyrody i zrów-
noważone użytkowanie gruntów, takich jak chociażby podnoszenie 
wartości obszarów Natura 2000 przez np. eko-turystykę lub promo-
wanie lokalnych produktów ekologicznych. Przykłady zrealizowanych 
już projektów i strategii w ramach Programu LEADER oraz więcej in-
formacji na temat samego Programu znajduje się na: http://europa.
eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm

Tabela 4: osie prioryTeTowe efrrow

Axis Minimum  
Expenditure

1. Improving the competitiveness of the agricultural 
and forestry sector.

10%

2. Improving the environment and the countryside. 25%

3. The quality of life in rural areas and diversification of 
the rural economy.

10%

4. Leader 5%

Tabela 5:  
Kluczowe daTy w procesie wdrażania efrrow

Etap Data

Opinia Parlamentu Europejskiego w 
sprawie Strategicznych Wytycznych 
Wspólnoty dla Rozwoju Obszarów 
Wiejskich; Strategiczne Wytyczne 
Wspólnoty przyjęte przez Radę

Luty 2006

Proces konsultacji KPS w poszcze-
gólnych państwach członkowskich
Rozporządzenia wykonawcze przy-
jęte przez Komisję

Styczeń – Marzec 2006
Kwiecień – Czerwiec 2006

Państwa członkowskie przedkła-
dają KPS

Marzec – Maj 2006, czyli mak-
simum 3 miesiące po przyję-
ciu Strategicznych Wytycznych 
Wspólnoty, ale w trakcie przyjmo-
wania ogólnego Rozporządzenia 
dot. Funduszy Strukturalnych

Odpowiednie organy przedkładają 
PROW

Minimum 2 miesiące – maksi-
mum 4 miesiące po przedłoże-
niu KPS

Negocjacje pomiędzy Komisją, a 
państwami członkowskimi w spra-
wie PROW

6 miesięcy po przedłożeniu 
PROW

Powyższa tabela przedstawia jedynie przybliżone 
daty, a jedynym pewnym terminem jest 1 stycz-
nia 2007, kiedy to KPS i PROW powinny wejść w ży-
cie. Dalsze opóźnienia w ostatecznym określeniu 
Perspektywy Finansowej mogą skłonić państwa 
członkowskie do przełożenia terminu ukończenia 
prac nad KPS i PROW, dopóki ramy budżetowe, w 
których programy te będą funkcjonować zostaną 
ustalone.

Tabela 6: lisTa arTyKułów rozporządzenia  
efrrow Kluczowych dla sieci naTura 20006

Artykuł Tekst

20(a)(i) kształcenie zawodowe i działania informacyjne, w tym roz-
powszechnianie wiedzy naukowej i innowacyjnych rozwią-
zań, skierowane do osób działających w sektorze rolnym, 
żywnościowym i leśnym.

20(b)(ii) podwyższanie jakości gospodarczej lasów

20(b)(vi) przywracanie potencjału produkcji rolnej na terenach 
zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowa-
dzanie odpowiednich działań zapobiegawczych

36(a)(i) płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na 
obszarach górskich

36(a)(ii) płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na 
obszarach innych niż obszary górskie

36(a)(iii) płatności dla obszarów Natura 2000 oraz płatności zwią-
zane z dyrektywą 2000/60/WE

36(a)(iv) płatności rolno-środowiskowe

36(a)(vi) wsparcie inwestycji nieprodukcyjnych; [grunty rolne]

36(b)(i) pierwsze zalesianie gruntów rolnych

36(b)(ii) pierwsze zakładanie systemów rolnoleśnych na gruntach 
rolnych

36(b)(iii) pierwsze zalesianie gruntów nierolniczych

36(b)(iv) płatności dla obszarów Natura 2000; [lasy]

36(b)(v) płatności leśno-środowiskowe

36(b)(vi) przywracanie potencjału leśnego oraz wprowadzanie dzia-
łań zapobiegawczych

36(b)(vii) wsparcie inwestycji nieprodukcyjnych [lasy]

52(a)(i) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

52(a)(iii) zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z tury-
styką

52(b)(iii) zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi

52(c) działania szkoleniowe i informacyjne dla podmiotów go-
spodarczych działających w dziedzinach objętych osią 3

52(d) działania na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju

63 Inicjatywa Leader

http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm
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7 Podręcznik nie powinien zastępować odniesienia do opub-
likowanych rozporządzeń, które zawierają ostateczne 
ustalenia prawne dotyczące funkcjonowania funduszy. 

Europejski Fundusz Rybacki

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 
2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Ryba-
ckiego

Cele

Cele Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) są okre-
ślone w artykule 4. Uwzględniają one między innymi:

•	 wsparcie	wspólnej	polityki	rybackiej	(WPRyby);
•	 wsparcie	ochrony	i	poprawy	stanu	środo-

wiska i zasobów naturalnych w od-nie-
sieniu do sektora rybołówstwa; oraz 

•	 wsparcie	trwałego	rozwoju	oraz	poprawy	jako-
ści życia na obszarach gdzie prowadzona jest 
działalność związana z sektorem rybołówstwa.

Programowanie

EFR będzie funkcjonować w ramach określonych dla 
okresu programowania 2007–13. Kraje członkowskie 
zobowiązane są do opracowania Krajowych Planów 
Strategicznych (KPS) określających strategię dla sek-
tora rybołówstwa w odniesieniu do WPRyby oraz Pro-
gramów Operacyjnych (PO) szczegółowo określających 
sposób podziału środków EFR, zgodnie z KPS.

Rozporządzenie w sprawie EFR określa proces przygo-
towywania i przyjmowania KPS, a także ich zawartość/
strukturę (patrz artykuł dot. EFR 154). Programy Ope-
racyjne mają bardziej szczegółowy charakter niż KPS 
i określają, w jaki sposób państwa członkowskie za-
mierzają wykorzystać środki EFR. Będą zatem stano-
wić ramy dla wdrażania polityk i priorytetów współfi-
nansowanych z EFR (zob. artykuł dot. EFR 17). Działania, 
które nie zostały ujęte w programach operacyjnych nie 
mogą być współfinansowane w ramach EFR. Dlatego 
też, niezmiernie ważnym jest, aby działania zwią-
zane z zarządzaniem obszarami Natura 2000 zo-
stały włączone do programów operacyjnych, jeśli 
planowane jest współfinansowanie tego typu dzia-
łań w ramach EFR.

Tabela 7: Kluczowe daTy  
w procesie wdrażania efr

Etap Data

Państwa członkowskie przedkładają 
KPS

Najpóźniej przy przedkłada-
niu PO

Państwa członkowskie przedkładają 
programy operacyjne

Do 31 grudnia 2006

Komisja może zwrócić się do państw 
członkowskich o wprowadzenie zmian 
do PO

W przeciągu dwóch miesięcy 
od przedłożenia PO

Komisja zatwierdza PO W przeciągu czterech mie-
sięcy od przedłożenia uzgod-
nionych PO 

PO wchodzą w życie 1 stycznia 2007

Debata nad wnioskami z wdrażania 
KPS, zorganizowana przez Komisję w 
oparciu o pisemne uwagi przedłożone 
przez państwa członkowskie

21 grudnia 2011

Tabela 8: lisTa arTyKułów rozporządzenia 
efr Kluczowych dla sieci naTura 20007

Artykul Tekst

4 cele

21 zakres działań w obrębie Osi Priorytetowej 1: 20 (c) rekom-
pensaty społeczno – gospodarcze na wsparcie zarządzania 
flotą, w tym na szkolenia zawodowe

27(1)(a) finansowanie działań społeczno-gospodarczych propo-
nowanych przez państwa członkowskie na rzecz rybaków 
dotkniętych zmianami w zakresie rybołówstwa, które obej-
mują: 1(a) dywersyfikację działalności w celu propagowania 
zróżnicowanego zatrudnienia w sektorze rybołówstwa; 

27(1)(c) finansowanie działań społeczno-gospodarczych propo-
nowanych przez państwa członkowskie na rzecz rybaków 
dotkniętych zmianami w zakresie rybołówstwa, które obej-
mują: 1(c) programy szkoleń przekwalifikujących na zawody 
spoza rybołówstwa morskiego;

28 zakres działań w obrębie Osi Priorytetowej 2: inwestycje w 
zakresie produkcji w akwakulturze

29(1)(b) wdrażanie metod z zakresu akwakultury znacznie obniża-
jących negatywny wpływ na środowisko bądź pozytywnie 
na nie wpływających, w porównaniu ze zwykłą praktyką w 
sektorze akwakultury;

29(1)(c) wsparcie dla tradycyjnych działań z zakresu akwakultury, 
które mają znaczenie dla zachowania i rozwoju zarówno 
sfery gospodarczo-społecznej, jak i ochrony przyrody;

30(2)(a) propagowanie form akwakultury obejmujących ochronę i 
poprawę stanu środowiska, zasobów naturalnych i różno-
rodności genetycznej, a także kształtowanie krajobrazu i 
tradycyjnych cech obszarów akwakultury;

30(2)(d) zrównoważone podejście do akwakultury zgodne ze spe-
cyficznymi ograniczeniami środowiskowymi wynikającymi 
z wyznaczania obszarów Natura 2000, zgodnie z dyrektywą 
92/43/EWG;

36 zakres działań w obrębie Osi Priorytetowej 3: działania słu-
żące wspólnemu interesowi

37(a) trwałe przyczynianie się do lepszego zarządzania i ochrony 
zasobów;

37(b) propagowanie selektywnych technik i narzędzi połowo-
wych, ograniczenie przyłowów;

37(c) usuwanie zagubionych narzędzi rybackich z dna morskiego 
w celu zwalczania połowów niezamierzonych; 

37(g) rozwój, restrukturyzacja oraz polepszenie obszarów akwa-
kulturowych; 

37(i) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie nowych 
metod i narzędzi szkoleniowych; 

37(j) propagowanie partnerstwa pomiędzy naukowcami i przed-
siębiorcami w sektorze rybołówstwa;

38(2)(a) budowa bądź instalowanie czynnych lub biernych urzą-
dzeń mających na celu ochronę i rozwój fauny i flory wod-
nej
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8 COM(2005) 299 „Polityka Spójności Wspierająca 
Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie: Strategic-
zne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007–13”

38(2)(b) rekultywacja wód śródlądowych, w tym terenów tarła i tras 
migracyjnych gatunków migrujących

38(2)(c) tam gdzie bezpośrednio dotyczy to działalności połowowej, 
działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska w 
ramach sieci Natura 2000 z wyłączeniem kosztów opera-
cyjnych

41(2)(b) Projekty pilotażowe: umożliwianie przetestowania planów 
zarządzania oraz planów przydziału nakładu połowowego, 
w tym w razie konieczności ustanowionych stref zakazu 
połowów, w celu dokonania oceny konsekwencji biologicz-
nych i finansowych, a także eksperymentalnego zarybiania;

41(2)(c) Projekty pilotażowe: rozwój oraz testowanie metod popra-
wiających selektywność narzędzi połowowych, ograniczają-
cych przyłowy, odrzuty i wpływ na środowisko, w szczegól-
ności na dnie morza

43 Zakres działań w obrębie Osi Priorytetowej 4: szczególnie w 
odniesieniu do (2)(b), (c), (d)

44(1)(b) Działania w zakresie restrukturyzacji i reorientacji, w szcze-
gólności przez propagowanie ekoturystyki, pod warunkiem, 
że działania te nie powodują zwiększenia nakładu połowo-
wego; 

44(1)(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie za-
trudnienia dla rybaków poza sektorem rybołówstwa w dro-
dze tworzenia nowych miejsc pracy;

44(1)(e) Wsparcie na rzecz infrastruktury i usług dla drobnej działal-
ności rybackiej oraz turystyki w celu zwiększenia korzyści 
płynących dla małych wspólnot rybackich;

44(1)(f ) Ochrona środowiska na obszarach gdzie prowadzone jest 
rybołówstwo w celu utrzymania jego atrakcyjności, rege-
neracja i rozwój osad oraz wiosek przybrzeżnych, a także 
ochrona i poprawa stanu dziedzictwa przyrody oraz archi-
tektury;

44(1)(h) Propagowanie współpracy międzyregionalnej i transnaro-
dowej pomiędzy poszczególnymi podmiotami w obszarach 
rybołówstwa, głównie w drodze tworzenia sieci i rozpo-
wszechniania najlepszych praktyk;

44(1)(i) Nabywanie umiejętności oraz pomoc przy opracowaniu i 
wdrożeniu lokalnej strategii rozwoju;

45 Udział lokalnych podmiotów lub grup reprezentujących 
partnerów publicznych i prywatnych w zrównoważonym 
rozwoju obszarów rybackich.

EFRR; EFS oraz Fundusz Spójności

Głównym celem polityki spójności jest wspieranie 
konwergencji oraz ograniczenie nierówności społecz-
no-gospodarczych oraz geograficznych. Środkiem do 
osiągnięcia tego celu jest współfinansowanie inwesty-
cji i innych działań w mniej rozwiniętych krajach, re-
gionach i obszarach Unii. W okresie 2007–13 nacisk zo-
stanie położony na realizację Strategii Lizbońskiej i te 
rodzaje inwestycji, które w szczególny sposób przyczy-
niają się do wzrostu gospodarczego, np. badania i inno-
wacyjne rozwiązania, infrastruktura, technologie przy-
jazne środowisku, kapitał ludzki i wiedza. Natomiast 
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty8 mówią o ochronie 
przyrody i gatunków w kontekście zgodności z prawo

-dawstwem środowiskowym.

Rozporządzenie ustanawiające ogólne zasady dla Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu 
Spójności (FS) określa wspólne zasady, reguły i stan-
dardy dla wdrażania tych trzech funduszy (Zarządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006). Ponadto, bardziej szczegó-
łowe przepisy odnoszące się do każdego z tych fundu-
szy określone są w Rozporządzeniach dla poszczegól-
nych funduszy. 

Dla okresu programowania 2007–13, Komisja zapropo-
nowała dość ważne uproszczenie. Polityka Spójności 
będzie opierać się o trzy Fundusze: EFRR, EFS i FS oraz 
trzy Cele: Cel 1: ‘Konwergencja’ finansowany z EFRR, 
EFS i FS; Cel 2: ‘Konkurencyjność Regionalna i Zatrud-
nienie’ finansowany z EFRR i EFS oraz Cel 3: ‘Europejska 
Współpraca Terytorialna’ finansowany z EFRR. Regiony 
kwalifikujące się do celu 1 posiadają PKB niższe niż 75% 
średniej unijnej. Wszystkie inne regiony to potencjalni 
kandydaci do Celu 2.

Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego (EFRR)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 dnia 11 lipca 
2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchy-
lające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 i Rozporzą-
dzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozpo-
rządzenie (WE) nr 1783/1999.

Cele

EFRR przyczynia się do wzmocnienia spójności gospo-
darczej, społecznej i terytorialnej w ramach UE poprzez 
wyrównywanie dysproporcji w rozwoju między po-
szczególnymi regionami oraz wspieranie rozwoju struk-
turalnego i dostosowywanie gospodarki regionalnej. W 
swoich działaniach EFRR nakierowany będzie w szcze-
gólności na wzmocnienie konkurencyjności i rozwią-
zań innowacyjnych, tworzenie stabilnych miejsc pracy 
oraz promowanie rozwoju przyjaznego dla środowiska.

EFRR skupia swoją pomoc na szeregu tematycznych 
priorytetów odzwierciedlających cele unijnej polityki 
spójności (Artykuły 4, 5 i 6 Rozporządzenia w spra-
wie EFRR). Ogólnie rzecz biorąc EFRR (do)finansowuje 
różne regionalne inicjatywy rozwojowe (np. inwestycje 
produkcyjne i infrastrukturę)
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9 Podręcznik nie powinien zastępować odniesienia do opub-
likowanych rozporządzeń, które zawierają ostateczne 
ustalenia prawne dotyczące funkcjonowania funduszy.

Programowanie 

EFRR będzie funkcjonować w ramach określonych dla 
okresu programowania 2007–13. Ogólnie rzecz ujmu-
jąc, proces programowania i przyjęcia strategicznych 
kierunków dla Funduszy Strukturalnych oraz Fundu-
szu Spójności można podzielić na trzy etapy: 1) Rada 
Europy przyjmuje przedłożone przez Komisję Strate-
giczne Wytyczne Wspólnoty dla Spójności dla finan-
sowania; 2) państwa członkowskie przygotowują Naro-
dowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), które 
określają strategię realizacji celów wspólnotowych 
(wraz z priorytetami tematycznymi i obszarowymi); 3) 
państwa członkowskie przygotowują programy ope-
racyjne, które określą konkretne działania do współfi-
nansowania z EFRR (oraz EFS i FS) na poziomie państw 
członkowskich. NSRO i programy operacyjne będą od-
nosić się do okresu od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 
2013. Są one przedkładane Komisji do zatwierdzenia.

Programy operacyjne określą w jaki sposób państwa 
członkowskie zamierzają wykorzystać środki w ramach 
EFRR. Tak więc będą one stanowić ramy dla wdrażania 
polityk i priorytetów, które powinny być współfinanso-
wane z EFRR. Działania, które nie zostały ujęte w progra-
mach operacyjnych nie będą mogły być współfinanso-
wane w ramach EFRR.

Nowa europejska współpraca terytorialna

Nowa europejska współpraca terytorialna (powołana na podsta-
wie artykułu 6 rozporządzenia o EFRR) zastępuję poprzednią Inicja-
tywę Wspólnotową INTERREG. Oznacza to wzmocnienie znaczenia 
współpracy terytorialnej, która obecnie stała się równorzędna ce-
lom dotyczącym konwergencji i konkurencyjności. Na cel Funduszy 
Strukturalnych na lata 2007–13 dotyczący współpracy terytorial-
nej przeznaczono 2,44% wszystkich środków. Cel ten zawiera trzy 
ścieżki:
6.1 współpraca transgraniczna (74% wydatków w ramach 
celu) Składa się z programów operacyjnych dla 65 różnych ob-
szarów geograficznych i zajmuje się problemami związanymi z gra-
nicami lądowymi i morskimi, także w zakresie zarządzania zasobami 
naturalnymi, rezerwuarami wodnymi itd. Benficjenatmi powinni 
być partnerzy z przynajmniej dwóch państw, z czego jedno musi być 
członkiem UE (art. 19 rozporządzenia nr 1080/2006 o EFRR).
6.2 współpraca transnarodowa (21% wydatków w ramach 
celu) Składa się z zestawu programów operacyjnych dla 13 róż-
nych obszarów geograficznych i koncentruje się na innowacyjności, 
ochronie środowiska, przeciwdziałaniu zagrożeń w zarządzaniu zaso-
bami wodnymi, bezpieczeństwie morskim, zrównoważonym rozwoju 
obszarów miejskich itd. Benficjenatmi powinni być partnerzy z przy-
najmniej dwóch państw, z czego jedno musi być członkiem UE (art. 19 
rozporządzenia nr 1080/2006 o EFRR).

6.3 współpraca międzyregionalna (5% wydatków w ramach 
celu) Ta ścieżka finansowania koncentruje się na wymianie do-
świadczeń i dobrych praktyk w zakresie innowacyjności, ochrony śro-
dowiska i zapobiegania zagrożeniom. Powołany zostanie jeden pro-
gram dla całej UE, zaś działania będą częścią głównych programów 
funduszy strukturalnych. W tej części benficjenatmi powinni być part-
nerzy z przynajmniej trzech państw, z czego dwa muszą być człon-
kiem UE (art. 19 rozporządzenia nr 1080/2006 o EFRR).
There will be new programme monitoring and steering committees 
set up at relevant regional or interregional levels to supervise the im-
plementation of these programmes. Regions eligible for funding un-
der the ERDF Article 6 (European territorial cooperation): 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/cartes_en.htm

Tabela 9:  
Kluczowe daTy w procesie wdrażania efrr

Etap Data

Ustanowienie Strategicznych 
Wytycznych Wspólnoty dla 
Spójności

Przyjęte 6 października 2006 (Decyzja 
Rady 2006/702/WE)

Państwa członkowskie przy-
gotowują i przedkładają 
NSRO

W okresie pięciu miesięcy od przyjęcia 
Strategicznych Wytycznych Wspólnoty 
(Ogólne Rozporządzenie, art. 28 ust. 2)

Państwa członkowskie przy-
gotowują i przedkładają 
propozycję programów ope-
racyjnych odnoszących się 
do EFRR

Nie później niż pięć miesięcy po de-
cyzji Komisji w sprawie NSRO (Ogólne 
Rozporządzenie, art. 32 ust. 3) lub 
w tym samym czasie kiedy NSRO 
(Ogólne Rozporządzenie, art. 28 ust. 2)

Komisja może zwrócić się 
do państw członkowskich o 
wprowadzenie zamian do 
zaproponowanych dokumen-
tów programowych

Komisja akceptuje każdy z 
programów operacyjnych

Tak szybko jak to możliwe, ale nie póź-
niej niż cztery miesiące po formalnym 
przedłożeniu programów przez pań-
stwa członkowskie (Ogólne Rozporzą-
dzenie, art. 32. ust. 5)

Programy operacyjne w ra-
mach EFRR wchodzą w życie 

1 stycznia 2007

Państwa członkowskie pre-
zentują Komisji raport z po-
stępów we wdrażaniu NSRO

Pod koniec 2009 i 2012

Tabela 10: lisTa arTyKułów rozporządzenia 
efrr Kluczowych dla sieci naTura 200010

Artykuł Tekst

Cel: Konwergencja

4(2) społeczeństwo informacyjne, w tym rozwój infrastruktury 
łączności elektronicznej, opracowanie zawartości, usług 
i aplikacji na poziomie lokalnym, poprawa bezpieczeń-
stwa dostępności do publicznych usług on-line i ich roz-
wój, wsparcie i usługi na rzecz MŚP w procesie wdrażania i 
skutecznego wykorzystywania technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (TIK) lub wykorzystywania nowych po-
mysłów;

4(4) środowisko, w tym inwestycje związane z zaopatrzeniem w 
wodę oraz z gospodarką wodną i odpadami; oczyszczanie 
ścieków oraz jakość powietrza; zapobieganie pustynnieniu, 
kontrola tego zjawiska i walka z nim; zintegrowany system 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli; pomoc w 
celu minimalizacji skutków zmian klimatu; rekultywacja śro-
dowiska naturalnego, w tym skażonych terenów i gruntów, 
oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych; propagowanie 
różnorodności biologicznej i ochrony przyrody, w tym inwe-
stycje w tereny Natura 2000; pomoc dla MŚP w zakresie pro-
pagowania zrównoważonych wzorców produkcji poprzez 
wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem 
oraz wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanie-
czyszczaniu środowiska;

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/cartes_en.htm
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4(5) zapobieganie zagrożeniom, w tym opracowanie i wdrożenie 
planów zapobiegania i stawiania czoła zagrożeniom natural-
nym i technologicznym;

4(6) turystyka, w tym promowanie walorów przyrodniczych jako 
potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki; ochrona 
i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego w ramach 
wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego; pomoc na 
rzecz zwiększenia podaży usług turystycznych poprzez 
wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej 
oraz wspieranie nowych, zrównoważonych rodzajów tury-
styki;

4(8) inwestycje transportowe, w tym poprawę sieci transeuropej-
skich i połączeń z siecią TEN-T; zintegrowane strategie pro-
mocji ekologicznego transportu, które przyczyniają się do 
poprawy […] oddziaływania na środowisko; 

4(9) inwestycje energetyczne, w tym poprawę sieci transeuropej-
skich, które przyczyniają się do […] integracji kwestii środo-
wiska naturalnego, zwiększenia efektywności energetycznej 
oraz rozwoju energii odnawialnych;

4(10) inwestycje w edukację, w tym w kształcenie zawodowe, 
przyczyniające się do podwyższenia atrakcyjności i jakości 
życia;

Cel: Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie

5(2)(a) działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i za-
pobiegania zagrożeniom, w szczególności: stymulowanie 
inwestycji w celu rekultywacji środowiska naturalnego, w 
tym terenów i gruntów skażonych, dotkniętych procesem 
pustynnienia oraz poprzemysłowych

5(2)(b) działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i za-
pobiegania zagrożeniom, w szczególności: propagowanie 
rozwoju infrastruktury związanej z różnorodnością biolo-
giczną oraz inwestycji w tereny Natura 2000, w przypadku 
gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju gospo-
darczego lub dywersyfikacji obszarów wiejskich;

5(2)(c) działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i za-
pobiegania zagrożeniom, w szczególności: stymulowanie 
efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawial-
nych, jak również rozwój efektywnych systemów zarządzania 
energią

5(2)(e) działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i za-
pobiegania zagrożeniom, w szczególności: opracowywanie 
planów i działań na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania za-
grożeniom naturalnym (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom 
i powodziom) i technologicznym; 

5(2)(f ) działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i za-
pobiegania zagrożeniom, w szczególności: ochrona i po-
prawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w 
celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz pro-
mowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako poten-
cjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki;

5(3)(a) dostęp do usług transportowych i telekomunikacyjnych 
pożytku ogólnego o charakterze gospodarczym, a w szcze-
gólności: rozbudowa drugorzędnych sieci transportowych 
przez usprawnianie połączeń z sieciami TEN-T, regionalnymi 
węzłami kolejowymi, lotniskami i portami lub platformami 
multimodalnymi, tworzenie bezpośrednich połączeń z głów-
nymi liniami kolejowymi, a także promowanie regionalnych 
i lokalnych śródlądowych dróg wodnych i żeglugi morskiej 
bliskiego zasięgu;

Cel: Europejska Współpraca Terytorialna

6(1)(a) rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodar-
czym, społecznym i środowiskowym poprzez wspólne stra-
tegie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego, a 
przede wszystkim poprzez: wspieranie przedsiębiorczości, 
w szczególności rozwoju MŚP, turystyki, kultury oraz handlu 
transgranicznego;

6(1)(b) rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodar-
czym, społecznym i środowiskowym poprzez wspieranie i 
poprawę wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturo-
wych i wspólnego zarządzania nimi, jak również zapobiega-
nie zagrożeniom naturalnym i technologicznym;

6(1)(d) rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodar-
czym, społecznym i środowiskowym poprzez zmniejszanie 
izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transpor-
towych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także transgra-
nicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz 
zagospodarowania odpadów;

6(1)(e) rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodar-
czym, społecznym i środowiskowym poprzez rozwój współ-
pracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infra-
struktur, w szczególności w sektorach takich jak ochrona 
zdrowia, kultura, turystyka i edukacja

6(1) Ponadto EFRR może przyczyniać się do propagowania 
współpracy prawnej i administracyjnej, integracji transgra-
nicznych rynków pracy, lokalnych inicjatyw na rzecz zatrud-
nienia, równości płci i równości szans, szkoleń i integracji 
społecznej, a także do wspólnego wykorzystywania zasobów 
ludzkich i infrastruktury na potrzeby BRT. 

6(2)(b) ustanowienie i rozwoju współpracy transnarodowej, w tym 
współpracy dwustronnej między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi art. 6 ust.1, poprzez finansowanie sieci i działań 
sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu, 
koncentrując się przede wszystkim na następujących obsza-
rach priorytetowych: środowisko: gospodarka wodna, wydaj-
ność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom i działalność 
mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze 
transnarodowym. Działania mogą obejmować: ochronę i go-
spodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeżnymi, za-
sobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; za-
pobieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie 
bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami 
naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnie-
nie dziedzictwa przyrodniczego wspierającego rozwój spo-
łeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę

6(2)(d) ustanowienie i rozwoju współpracy transnarodowej, w tym 
współpracy dwustronnej między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi art. 6 ust. 1, poprzez finansowanie sieci i działań 
sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu, 
koncentrując się przede wszystkim na następujących ob-
szarach priorytetowych: zrównoważony rozwój obszarów 
miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego na pozio-
mie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego 
wyraźne skutki transnarodowe. Działania mogą obejmować: 
tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między mia-
stem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych 
dla miasta i wsi; ochronę i promowanie dziedzictwa kulturo-
wego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej.

6(3)(a) wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspie-
ranie: współpracy międzyregionalnej skupiającej się na 
innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy oraz na 
działaniach prewencyjnych w odniesieniu do środowiska i 
zapobieganiu zagrożeniom w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2;

6(3)(b) wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspie-
ranie: wymiany doświadczeń dotyczących rozpoznawania, 
transferu i rozpowszechniania najlepszych praktyk, w tym 
dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, 
o którym mowa w art. 8;

6(3)(c) wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspie-
ranie: działań obejmujących badania, gromadzenie danych, 
jak również obserwację i analizę tendencji rozwojowych we 
Wspólnocie.

8 zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez działania 
takie jak: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekultywa-
cja środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprze-
mysłowych, zachowanie i waloryzacja dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, 
rozwój lokalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, 
a także świadczenie usług na rzecz ludności z uwzględnie-
niem zmian struktur demograficznych. 

10 obszary o niekorzystnym położeniu geograficznym i warun-
kach przyrodniczych finansowanie inwestycji, których celem 
jest poprawa dostępności, promowanie i rozwój działalności 
gospodarczej związanej z dziedzictwem kulturowym i przy-
rodniczym, promowanie zrównoważonego wykorzystania 
zasobów naturalnych i wspieranie zrównoważonej turystyki.
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10 Podręcznik nie powinien zastępować odniesienia do opub-
likowanych rozporządzeń, które zawierają ostateczne 
ustalenia prawne dotyczące funkcjonowania funduszy.

Europejski Fundusz Społeczny (ESF)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 dnia 11 lipca 
2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchy-
lające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 i Rozporzą-
dzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1784/1999

Cele

Europejski Fundusz Społeczny został utworzony w celu 
wspierania polityk i priorytetów przyczyniających się 
do osiągnięcia pełnego zatrudnienia, poprawy jakości 
i wydajności w pracy oraz promowania integracji spo-
łecznej i spójności (zgodnie z Europejską Strategią Za-
trudnienia). Fundusz ten powinien w szczególności od-
nosić się do celów Wspólnoty związanych z integracją 
społeczną, edukacją i szkoleniami oraz równością płci. 
Pomoc w ramach EFS koncentrować się będzie na sze-
regu priorytetów odzwierciedlających cele unijnej po-
lityki spójności (Artykuł 3 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Fundu-
szu Społecznego).

Programowanie 

EFS będzie funkcjonować w ramach określonych dla 
okresu programowania 2007–13. Ogólnie rzecz ujmu-
jąc, proces programowania i przyjęcia strategicznych 
kierunków dla Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu 
Spójności można podzielić na trzy etapy: 1) Rada Eu-
ropy określa Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla 
Spójności dla finansowania; 2) państwa członkowskie 
przygotowują Narodowe Strategiczne Ramy Odnie-
sienia (NSRO), które określają strategię realizacji celów 
wspólnotowych; 3) państwa członkowskie przygoto-
wują programy operacyjne, które określą konkretne 
działania do współfinansowania z EFS (oraz EFRR i FS) 
na poziomie państw członkowskich. NSRO i programy 
operacyjne będą odnosić się do okresu od 1 stycznia 
2007 do 31 grudnia 2013.

Programy operacyjne przygotowane dla EFS będą od-
zwierciedlać strategiczne decyzje i priorytety, dlatego 
też możliwości zawarcia w nich szczegółowej listy dzia-
łań będą raczej ograniczone. Jednakże, możliwe będzie 
uwzględnienie w programach priorytetów środowisko-
wych, a priorytety te z kolei mogą odnosić się do obsza-
rów, które mogą wesprzeć wdrażanie sieci Natura 2000 
(np. reforma administracji państw członkowskich zwią-
zana zarządzaniem środowiskowym).

Tabela 11: Kluczowe daTy  
w procesie wdrażania efs

Etap Data

Ustanowienie Strategicznych Wy-
tycznych Wspólnoty dla Spójności

Przyjęte 6 października 2006 (De-
cyzja Rady 2006/702/WE)

Państwa członkowskie przygoto-
wują i przedkładają NSRO

W okresie pięciu miesięcy od 
przyjęcia Strategicznych Wytycz-
nych Wspólnoty (Ogólne Rozpo-
rządzenie, art. 28 ust. 2)

Państwa członkowskie przygoto-
wują i przedkładają propozycję 
programów operacyjnych odno-
szących się do EFS

Nie później niż pięć miesięcy po 
decyzji Komisji w sprawie NSRO 
(Ogólne Rozporządzenie, art. 32 
ust. 3) lub w tym samym czasie 
kiedy NSRO (Ogólne Rozporzą-
dzenie, art. 28 ust. 2)

Komisja może zwrócić się do 
państw członkowskich o wprowa-
dzenie zamian do zaproponowa-
nych dokumentów programowych

Komisja akceptuje każdy z progra-
mów operacyjnych

Tak szybko jak to możliwe, ale nie 
później niż cztery miesiące po 
formalnym przedłożeniu progra-
mów przez państwa członkow-
skie (Ogólne Rozporządzenie, art. 
32. ust. 5)

Programy operacyjne w ramach 
EFS wchodzą w życie 

1 stycznia 2007

Państwa członkowskie prezentują 
Komisji raport z postępów we 
wdrażaniu NSRO

Pierwszy raz w 2008 roku i przy-
najmniej przed 1 października 
każdego następnego roku 

Tabela 12: lisTa arTyKułów rozporządzenia 
efs Kluczowych dla sieci naTura 200010

Artykuł Tekst

Cele Konwergencji i Regionalnej Konkurencyjności  
oraz Zatrudnienia

3(1)(a)
(ii)

opracowywanie i rozpowszechnianie innowacyjnych i bar-
dziej wydajnych form organizacji pracy, w tym poprawę 
poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, identyfikacji przy-
szłych wymogów związanych z zawodem i umiejętnościami, 
a także rozwoju szczególnych usług w zakresie zatrudnienia, 
szkoleń oraz wsparcia dla pracowników, w tym zwolnień mo-
nitorowanych (outplacement), w kontekście restrukturyzacji 
przedsiębiorstw i sektorów;

Cel: Konwergencja

3(2)(b)
(i)

wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności ad-
ministracji publicznej oraz służb publicznych na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz, w stosownym przy-
padku, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, 
w celu przeprowadzenia reform, lepszych uregulowań praw-
nych i dobrego zarządzania, zwłaszcza w dziedzinie gospo-
darki, zatrudnienia, edukacji, spraw społecznych, środowiska 
i sądownictwa, w szczególności poprzez wspieranie: me-
chanizmów pozwalających na lepsze opracowywanie, mo-
nitorowanie oraz ocenę dobrej polityki i programów, w tym 
poprzez analizy, statystyki i porady ekspertów, wspieranie 
koordynacji międzyresortowej i dialogu między odpowied-
nimi podmiotami publicznymi i prywatnymi;

3(2)(b)
(ii)

wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności ad-
ministracji publicznej oraz służb publicznych […]zwłasz-
cza w zakresie budowania zdolności w zakresie realizacji 
polityk i programów w odpowiednich dziedzinach, w tym 
w odniesieniu do egzekwowania prawa, w szczególności 
poprzez stałe szkolenie kadry kierowniczej i personelu oraz 
konkretne wsparcie kluczowych służb, inspektoratów i pod-
miotów sfery społeczno-gospodarczej, w tym partnerów 
społecznych i środowiskowych, odpowiednich organizacji 
pozarządowych oraz przedstawicielskich organizacji zawo-
dowych.
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11 Podręcznik nie powinien zastępować odniesienia do opub-
likowanych rozporządzeń, które zawierają ostateczne 
ustalenia prawne dotyczące funkcjonowania funduszy.

Fundusz Spójności

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 dnia 11 lipca 
2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchy-
lające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 i Rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozpo-
rządzenie (WE) nr 1164/94 Fundusz Spójności raczej nie 
będzie bezpośrednio finansował działań związanych 
z siecią Natura 2000, jednakże, obszary Natura 2000 
mogą w sposób pośredni korzystać z projektów finan-
sowanych w ramach tego funduszu.

Cele

Fundusz Spójności będzie wspierał następujące ob-
szary:

•	 transeuropejskie	sieci	transportowe,	w	szcze-
gólności priorytetowe projekty, stano-
wiące przedmiot wspólnego zainteresowa-
nia, określone w decyzji nr 1692/96/ WE;

•	 	środowisko	w	ramach	priorytetów	wspólnotowej	
polityki ochrony środowiska zgodnie z polityką i 
programem działania w zakresie środowiska na-
turalnego. W tym kontekście Fundusz może także 
udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, które przedstawiają 
wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, 
czyli efektywności energetycznej i energii odna-
wialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami 
transeuropejskimi, kolei, transportu rzecznego i 
morskiego intermodalnych systemów transporto-
wych i ich interoperacyjności, zarządzania ruchem 
drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego 
transportu miejskiego i transportu publicznego.

Programowanie 

Fundusz Spójności będzie funkcjonować w ramach 
określonych dla okresu programowania 2007–13. Pro-
gramowanie na poziomie państw członkowskich w od-
niesieniu do Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu 
Spójności można podzielić na dwa etapy: 1) państwa 
członkowskie przygotowują Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia (NSRO), które określają strategię 
osiągnięcia zrównoważonego wzrostu, przyczyniają-
cego się do realizacji celów wspólnotowych; 2) państwa 
członkowskie przygotowują programy operacyjne, 
które określą spójny zestaw priorytetów realizowanych 
przy wsparciu środków z Funduszu Spójności. Każda z 
osi priorytetowych składać się będzie z szeregu dzia-
łań. NSRO i programy operacyjne będą odnosić się do 
okresu od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013. PO mu-
szą uzyskać akceptację Komisji Europejskiej.

Działania, które nie wchodzą w zakres osi prioryteto-
wych nie mogą być współfinansowanie z Funduszu 
Spójności. 

Tabela 13: Kluczowe daTy  
w procesie wdrażania funduszu spójności

Etap Data

Strategiczne Wytyczne Wspól-
noty dla Spójności

Przyjęte 6 października 2006 (Decy-
zja Rady 2006/702/WE)

Przedłożenie NSRO przez pań-
stwa członkowskie

W okresie pięciu miesięcy od przy-
jęcia Strategicznych Wytycznych 
Wspólnoty (Ogólne Rozporządzenie, 
art. 28 ust. 2)

Państwa członkowskie przedkła-
dają programy operacyjne 

Tak szybko jak to możliwe, ale nie 
później niż cztery miesiące po 
formalnym przedłożeniu progra-
mów przez państwa członkowskie 
(Ogólne Rozporządzenie, art. 32. 
ust. 5)

Tabela 14: lisTa arTyKułów  
rozporządzenia w sprawie funduszu spójności 
Kluczowych dla sieci naTura 200011

Artykuł Tekst

2(1)(b) Pomoc z funduszu jest udzielana na działania w następu-
jących dziedzinach, z zapewnieniem właściwej równowagi 
i zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi oraz infrastruktu-
ralnymi właściwymi dla każdego państwa członkowskiego 
otrzymującego pomoc: środowisko w ramach priorytetów 
wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska natu-
ralnego. W tym kontekście Fundusz może także udzielać 
wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym 
rozwojem, które przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze 
środowiskowym, czyli efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami 
transeuropejskimi, kolei, transportu rzecznego i morskiego 
intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lot-
niczym, ekologicznego transportu miejskiego i transportu 
publicznego.
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Instrument Finansowy  
na rzecz Środowiska (LIFE+)

LIFE+ składać się będzie z trzech komponentów: LIFE+ 
Przyroda i Różnorodność Biologiczna, LIFE+ Polityka i 
Zarządzanie w zakresie środowiska, oraz LIFE+ Informa-
cja i Komunikacja.

Cele

Szczegółowe cele komponentu LIFE+ Przyroda i Różno-
rodność Biologiczna są określone w artykule 4 ust. 2:

•	 przyczynianie	się	do	wdrażania	polityki	i	pra-
wodawstwa Wspólnoty w dziedzinie ochrony 
przyrody i różnorodności Biologicznej […], a 
także wspieranie dalszego rozwoju i wdrażania 
sieci Natura 2000, w tym w odniesieniu do sied-
lisk oraz gatunków przybrzeżnych i morskich;

•	 przyczynianie	się	do	konsolidacji	zasobów	wie-
dzy w celu rozwoju, opiniowania, nadzorowania i 
oceny polityki oraz prawodawstwa Wspólnoty w 
zakresie przyrody i różnorodności biologicznej;

•	 wspieranie	formułowania	i	wdrożenia	podejść	w	
zakresie kierunków polityki i instrumentów ma-
jących na celu monitorowanie oraz ocenę stanu 
przyrody i różnorodności biologicznej, a także 
czynników, presji i reakcji, które mają na nie wpływ, 
zwłaszcza w związku z dążeniem do osiągnięcia 
celu powstrzymania utraty różnorodności bio-
logicznej we Wspólnocie do 2010 r. oraz zagro-
żeniem dla przyrody i różnorodności biologicz-
nej powodowanym poprzez zmiany klimatu;

•	 zapewnianie	wsparcia	na	rzecz	lepszego	zarządza-
nia w dziedzinie środowiska poprzez poszerzenie 
udziału zainteresowanych stron, w tym organizacji 
pozarządowych, w procesie konsultacji związanych 
z polityką i prawodawstwem w zakresie przyrody i 
różnorodności biologicznej oraz w ich wdrażaniu.” 

Programowanie 

Fundusz LIFE+ będzie funkcjonował zgodnie z podej-
ściem zakładającym wieloletnie programowanie zarzą-
dzane przez Komisję. Komisja opracowuje wieloletnie 
programy strategiczne na lata 2007–10 oraz 2011–13. 
Programy te będą określać główne cele i priorytetowe 
obszary działań dla środków finansowych Wspólnoty. 
Program działań na pierwszy okres w latach 2007–10 
jest załączony jako aneks do Regulacji (Aneks II). W 
dodatku do programów wieloletnich, Komisja dostar-
czy informacje na temat alokacji dla poszczególnych 
państw członkowskich indykatywnego budżetu LIFE+, 
zależnej od takich kryteriów jak wielkość i gęstość za-
ludnienia, ilości obszarów o specjalnym znaczeniu dla 
Wspólnoty zgodnie z Dyrektywą Siedliskową. Alokacje 
budżetowe będą obliczane dla okresów wieloletnich 
2007–10 i 2011–13. 

W ramach ustalonych w wieloletnich programach stra-
tegicznych, Komisja ogłasza coroczne zaproszenia do 
składania propozycji projektów. Państwa członkow-
skie odbierają i gromadzą indywidualne propozycje i 
przedkładają je Komisji. Komisja ostatecznie decyduje, 
który projekt powinien otrzymać finansowanie z rocz-
nego budżetu LIFE+. Podczas wyboru projektów, prio-
rytetowo traktowane są te z nich, które mają największy 
wkład w ogólnoeuropejskie cele w zakresie ochrony 
środowiska, dotyczy to także projektów transnarodo-
wych.

W odniesieniu do wkładu na poziomie krajowym, pań-
stwa członkowskie od 2008 roku mogą dostarczać Ko-
misji oświadczenia dotyczące ich rocznych krajowych 
priorytetów (zgodnie z priorytetami wymienionymi 
w Aneksie II). Należy zauważyć, że te priorytety są od-
mienne od planów i programów przygotowywanych 
w ramach EFRROW, EFR i funduszy strukturalnych i 
spójności. W odniesieniu do wezwań Komisji, państwa 
członkowskie mogą dostarczać uwagi na piśmie doty-
czące konkretnych projektów zaznaczając, w jaki spo-
sób propozycja odnosi się do rocznych krajowych prio-
rytetów. Coroczne zaproszenie Komisji do składania 
projektów, jak również ostateczny wybór zwycięskich 
wniosków, powinno korespondować z tymi rocznymi 
krajowymi priorytetami.

Ograniczenia w kwalifikowalności: Artykuł 9 roz-
porządzenia w sprawie LIFE+ stwierdza, że „Niniejsze 
rozporządzenie nie przewiduje finansowania środków, 
które spełniają kryteria kwalifikacyjne innych wspólno-
towych instrumentów finansowych, są objęte ich głów-
nym zakresem zastosowania, lub otrzymują pomoc 
udzielaną na ten sam cel w ramach tych instrumentów, 
w tym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, programu ramo-
wego na rzecz konkurencyjności i innowacji, Europej-
skiego Funduszu Rybackiego oraz siódmego programu 
ramowego w dziedzinie badań, rozwoju technologicz-
nego i demonstracji. Beneficjenci niniejszego rozporzą-
dzenia przekazują Komisji informacje na temat środków 
otrzymanych z budżetu wspólnotowego oraz bieżą-
cych wniosków o przyznanie finansowania. Komisja i 
państwa członkowskie podejmują kroki w celu zapew-
nienia koordynacji z innymi instrumentami wspólno-
towymi i komplementarności względem takich instru-
mentów. Komisja składa sprawozdanie dotyczące tych 
kwestii w ramach przeglądu śródokresowego i oceny 
końcowej, o których mowa w art. 15.” Oznacza to, że 
instrument LIFE+ powinien służyć finansowaniu dzia-
łań, kiedy w krajowej implementacji innych funduszy 
wspólnotowych omówionych w tym podręczniku nie 
przewidziano kwalifikowalności finansowania. Ten pod-
ręcznik może pomagać w sprawdzaniu komplementar-
ności. Ostateczna decyzja może być dokonana na krajo-
wym lub regionalnym poziomie implementacji.
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12 Podręcznik nie powinien zastępować odniesienia do opub-
likowanych rozporządzeń, które zawierają ostateczne 
ustalenia prawne dotyczące funkcjonowania funduszy.

13 Odpowiednio Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa.

Tabela 15: Kluczowe daTy  
w procesie wdrażania funduszu life

Etap Data

Komisja przyjmuje pierwszy 
wieloletni program strategiczny 
na lata 2007 – 2010

Przyjęte wraz z Rozporządzeniem 
(Aneks II)

Państwa członkowskie przedkła-
dają krajowe roczne priorytety 
do Komisji

Jak najszybciej po przyjęciu pro-
gramu wieloletniego, nie później niż 
data wyznaczona następnie przez 
Komisję (zgodnie z art. 14 ust. 2 
ppkt. a))
Uwaga: Nie dostarcza się takich 
priorytetów w odniesieniu do rocz-
nego zaproszenia do składania 
wniosków n ramach budżetu na 
rok 2007.

Rozpoczyna się funkcjonowanie 
Funduszu LIFE+, Komisja ogła-
sza pierwsze zaproszenie do 
składania wniosków

Jesień 2007

Komisja ogłasza pierwsze zapro-
szenie do składania wniosków

Corocznie po 2007

Artykuły Rozporządzenia w sprawie 
LIFE+ kluczowe dla sieci Natura 200012 

Najważniejszym artykułem w Rozporządzeniu w spra-
wie LIFE+ dla sieci Natura 2000 jest artykuł 3, który defi-
niuje kryteria kwalifikowalności dla działań i projektów 
wspieranych z tego instrumentu finansowego:

Zgodnie z art. 3 projekty finansowane z LIFE+ powinny 
spełniać następujące kryteria:

•	 	leżą	w	interesie	Wspólnoty	poprzez	znaczący	wkład	
w osiągnięcie ogólnego celu LIFE+ określonego w 
art. 1 ust. 2; oraz

•	 	są	spójne	i	wykonalne	z	punktu	widzenia	technicz-
nego i finansowego oraz zapewniają korzystny sto-
sunek efektów do kosztów.

Ponadto, w celu zapewnienia europejskiej wartości do-
danej oraz uniknięcia finansowania powtarzających się 
działań, projekty spełniają przynajmniej jedno z poniż-
szych kryteriów:

•	 są	to	projekty	dotyczące	najlepszych	praktyk	lub	
projekty demonstracyjne służące wdrożeniu dyrek-
tywy Rady 79/409/EWG lub dyrektywy Rady  
92/43/EWG13; 

•	 	są	to	projekty	innowacyjne	lub	projekty	demon-
stracyjne związane z celami Wspólnoty w zakresie 
ochrony środowiska, w tym w zakresie rozwoju lub 
upowszechniania technik najlepszej praktyki, wie-
dzy specjalistycznej lub technologii; 

•	 są	to	kampanie	na	rzecz	zwiększania	świadomości	
społecznej oraz specjalne szkolenia dla podmiotów 
uczestniczących w działaniach dotyczących zapo-
biegania pożarom lasów; 

•	 są	to	projekty	służące	rozwojowi	i	realizacji	celów	
Wspólnoty związanych z szerokim, ujednoliconym, 
kompleksowym i długoterminowym monitorowa-
niem wzajemnego oddziaływania lasów  
i środowiska. 

Ponadto, szczegółowe informację dotyczące możli-
wych działań kwalifikujących się do finansowania znaj-
duje się w Załączniku I Rozporządzenia. W Punkcie j) 
tego Załącznika wymienione są konkretne działania, 
które mają być finansowane przez komponent Natura 
i Bioróżnorodność LIFE+. Zawierają one:

•	 zarządzanie	gatunkami	i	obszarami	oraz	planowa-
nie ochrony obszarów, w tym zwiększenie ekolo-
gicznej spójności sieci Natura 2000; 

•	 	monitorowanie	stanu	ochrony,	w	szczególności	
ustalenie procedur i struktur monitorowani 
a stanu ochrony; 

•	 rozwój	i	realizacja	planów	działania	na	rzecz	
ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych; 

•	 zwiększenie	zasięgu	sieci	Natura	2000	 
na obszarach morskich;

•	 zakup	gruntów	(z	licznymi	restrykcyjnymi	 
warunkami wymienionymi w Załączniku).

Ponadto, ważny jest tu również Artykuł 9 (omówiony po-
wyżej), określający ograniczenia dla kwalifikowalności.
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14 Zobacz: http://europa.eu.int/comm/research/fu-
ture/index_en.cfm oraz www.cordis.lu/fp7/ 

15 Podręcznik nie powinien zastępować odniesienia do opub-
likowanych rozporządzeń, które zawierają ostateczne 
ustalenia prawne dotyczące funkcjonowania funduszy.

VII Ramowy Program Badań (PR VII)

Decyzja Nr 1982/2006/EC z 18 grudnia 2006r. Parla-
mentu Europejskiego i Rady dotycząca 7 Programu 
Ramowego Wspólnoty Europejskiej dot. badań na-
ukowych, rozwoju technologicznego i prezentacji 
(2007–13)

Cele

VII	Ramowy	Program	Badań	(VII	PR)	definiuje	cele	i	dzia-
łania Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju technolo-
gicznego na okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 
2013.	Cele	VII	PR	skupiają	się	w	szczególności	na	wspie-
raniu priorytetów Strategii Lizbońskiej poprzez działa-
nia badawcze finansowane przez Wspólnotę.

VII	PR	będzie	wspierał	między	innymi	międzynarodowe	
badania dotyczące szeregu obszarów tematycznych, w 
tym środowiska (Artykuł 2). Główne obszary dotyczące 
ochrony	środowiska	ujęte	w	VII	PR	to:	1)	prognozy	kli-
matyczne i dotyczące zmian systemów ekologicznego, 
lądowego i morskiego; 2) narzędzia i technologie słu-
żące obserwacji, zapobieganiu i łagodzeniu nieko-
rzystnych wpływów na środowisko i ryzyka, łącznie z 
ryzykiem dla zdrowia; 3) narzędzia i technologie dla 
zrównoważenia środowiska naturalnego i będącego 
wytworem człowieka.

Programowanie

VII	 PR	 będzie	 obowiązywał	 od	 1	 stycznia	 2007	 do	 31	
grudnia 2013. W Oficjalnym Dzienniku Wspólnot Euro-
pejskich publikowane będą ogłoszenia o konkursach 
na składanie przez naukowców konkretnych wniosków 
w ramach danego obszaru Programu Ramowego. Wię-
cej informacji można znaleźć na stronach interneto-
wych Europa i Cordis14.

Tabela 16: Kluczowe daTy  
w procesie wdrażania Vii pr

Etap Data

VII	Program	Ramowy	wchodzi	w	
życie 

początek 2007

Pierwsze ogłoszenia o konkursach w 
ramach	VII	PR	i	początek	pierwszych	
projektów	w	ramach	VII	PR

Od początku 2007

Następne ogłoszenia o konkursach i 
dalsze	projekty	w	ramach	VII	PR

2007–13

Koniec	VII	PR 2013

Tabela 17: lisTa arTyKułów Vii pr  
Kluczowych dla sieci naTura 200015

Artykuł Tekst

2(1)(i)(f ) Współpraca: wspieranie szerokiego zakresu działań badaw-
czych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodo-
wej w następujących dziedzinach tematycznych: środowisko 
(łącznie ze zmianami klimatycznymi)

2(1)(i)
(g)

Współpraca: wspieranie szerokiego zakresu działań badaw-
czych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodo-
wej w następujących dziedzinach tematycznych: transport 
(np. aeronautyka)

Program Możliwości może odnosić się również np. do infrastruktury 
(art. 2 ust. iv). Tematy dotyczące żywności, rolnictwa i rybołówstwa 
oraz biotechnologii oraz mogą być ważne dla programu Współpraca 
(art. 2 ust 1 (j) lit. b).

http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm
www.cordis.lu/fp7/
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MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZED-
SIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z ZARZĄ-
DZANIEM SIECIĄ NATURA 2000

Poniżej opisanych zostało kilka hipotetycznych dużych 
projektów ochrony przyrody, przy realizacji których 
można wykorzystać fundusze wspólnotowe na wspar-
cie różnych aspektów związanych z zarządzaniem. Kon-
kretne działania uwzględnione w przykładach zaprezen-
towane są również w tabelach poniżej. Mamy nadzieję, 
że zidentyfikowanie szans pozyskania finansowania dla 

przedstawionych działań, pomoże podmiotom zaan-
gażowanym w realizację projektów ochrony przyrody 
w Europie dostrzec nie tylko te, jakże różnorodne moż-
liwości, jakie daje nowe podejście zintegrowane, ale 
również zrozumieć potrzebę aktywnego poszukiwania 
środków finansowych pochodzących z różnych źródeł.
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Przykład 1: 

Ochrona niedźwiedzi na obszarach Natura 2000

Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) to najszerzej rozprzestrzeniony niedźwiedź na świecie. Niedźwiedź brunatny 
ma masywną głowę, krótki nos i zaokrąglone, niepozorne uszy, małe oczy, krótki ogon i masywne ciało z charak-
terystycznym garbem na karku. Niedźwiedzie mają niski współczynnik reprodukcji i ich populacje są wrażliwe na 
śmiertelność związaną z działalnością człowieka. Są to zwierzęta wszystkożerne i wymagają dużych siedlisk, co 
czyni je wrażliwymi na zmiany w użytkowaniu gruntów. Najlepsze siedliska niedźwiedzi w Europie uległy już znisz-
czeniu poprzez wycinkę oraz usuwanie lasów. Obszary oraz korytarze ekologiczne kluczowe dla niedźwiedzi mu-
szą być odpowiednio zarządzane i chronione. Jednakże, nie tylko zachowanie istniejących siedlisk jest ważne dla 
przeżycia niedźwiedzia brunatnego. Akceptacja i zarządzanie adaptacyjne mają kluczowe znaczenie dla przyszło-
ści tego gatunku. Potrzebne jest podnoszenie świadomości społecznej oraz prowadzenia działań edukacyjnych 
w celu informowania ludzi żyjących w obszarach zamieszkałych przez niedźwiedzie o zachowaniu tych zwierząt 
i ich ekologii. Należy zachęcać rolników do stosowania tradycyjnych sposobów pilnowania inwentarza zwierzę-
cego w celu zmniejszenia konfliktów wynikających z atakowania przez niedźwiedzie zwierząt hodowlanych.

Działania, które mogłyby być wymagane dla projektu „Ochrony niedźwiedzi na obszarach Natura 2000” 
[numer działania odnosi się do numeru arkusza w tabelach poniżej]:

•.	 Szkolenia dla pracowników zatrudnionych przy ochronie niedźwiedzi [działania 3, 21] 
•.	 Odbudowa ostoi, poprawa stanu siedlisk niedźwiedzi (np. sadzenia tradycyjnych roślin  

stanowiących pożywienie dla tego zwierzęcia, t.j. drzewa owocowe) [działania 13, 15]
•.	 Długoterminowy monitoring osobników [działania 17, 19]
•.	 Spis populacji niedźwiedzi [działanie 2]
•.	 Działania edukacyjne skierowane do szerszego kręgu odbiorców [działania 20, 21]
•.	 Rozwój i sprzedaż produktów wyprodukowanych za pomocą metod przyjaznych  

dla niedźwiedzi [działania 15, 16]
•.	 Nawiązanie współpracy z podobnymi projektami ochrony niedźwiedzi w pobliskich regionach [działanie 20]
•.	 Ograniczanie oddziaływania barier infrastrukturalnych na korytarze niedźwiedzi  

(zielone mosty dla zwierzyny, przejścia podziemne) [działanie 13]
•.	 Działania typu ‘public relations’ w celu zwiększenia akceptacji dla niedźwiedzi [działanie 20]
•.	 Ocena działań typu ‘public relations’ [działanie 20]
•.	 Lobbowanie i informowanie zaangażowanych grup interesu [działanie 20]
•.	 Przygotowywanie lub uaktualnianie programów ochrony przy współudziale  

zainteresowanych stron [działania 5, 8]
•.	 Działania zapobiegające powstawaniu szkód (płoty elektryczne, psy stróżujące) [działania 15, 24]
•.	 Tworzenie wokół ostoi stref buforowych przyjaznych niedźwiedziom (na terenach rolniczych) [działania 15, 16]
•.	 Założenie i utrzymywanie ścieżek edukacyjnych na terenie ostoi [działania 22, 25]
•.	 Budowa infrastruktury służącej odwiedzającym ostoję (ośrodki informacyjne) [działanie 25]
•.	 Budowa infrastruktury związanej z gatunkami (stanowiska odbudowy) [działanie 24]
•.	 Zapobieganie ryzyku na danym obszarze (pożary lasów) [działanie 18]

Działania odnoszące się do tego projektu zaznaczono jako  w tabelach poniżej.

Ursus arctos,  
niedźwiedź brunatny. 
© WWF-Canon/Michel Gunther
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Przykład 2: 

Leśnictwo i rolnictwo na obszarach Natura 2000 jako źródła utrzymania

Omawiane gospodarstwo składa się z paru pól uprawnych położonych po tej samej stronie rzeki, lasu bukowego z 
kępami lasu iglastego oraz obszaru o wysokiej wilgotności z występującymi na nim źródłami wody. Dotychczasowe 
praktyki zalesiania prowadziły do stworzenia lasu o drzewach jednowiekowych, który służył jako typowa struktura 
produkcyjna. Na wybranych działkach wprowadzano stopniowe zmiany, w celu przekształcenia plantacji w las wie-
lopiętrowy. Inne działki wykorzystywane są do produkcji drewna wysokiej jakości. Część odpadów leśnych jest wy-
korzystywana do produkcji energii. Jedna z działek znajduje się na obszarze o wysokiej wilgotności zawierającym 
wiele źródeł. Poprzednia plantacja drzew iglastych została całkowicie ścięta, a drenaże zostały wypełnione reszt-
kami ze ścinki, w celu przywrócenia pierwotnego poziomu wilgotności. Gospodarkę leśną na tym obszarze oparto 
o proces naturalnego odtworzenia, a tam, gdzie roślinność nie rozwija się wystarczająco szybko, nasadzać można 
zaadaptowane gatunki leśne, w celu wypełnienia luk. W ten sposób flora i fauna mogą się odtworzyć, a półnatu-
ralne siedlisko zostanie przywrócone do właściwego stanu. Ten rodzaj zarządzania można uznać za zrównoważony; 
zarówno pozwala na podniesienie poziomu różnorodności biologicznej na wszystkich działkach, jak również za-
gwarantuje, że gospodarka leśna przyniesie zyski. Zbiory na polach uprawnych prowadzone są w rozkładzie rocz-
nym. Na niektórych polach prowadzona jest produkcja roślinna, na innych znajdują się pastwiska służące produkcji 
paszy. Zarządzanie tymi polami odbywa się w zgodzie z wymaganiami działań rolno-środowiskowych. Na obsza-
rach tych znajdują się również miedze (z ang. beetle bank – pasy trawy lub innych roślin wieloletnich na polu two-
rzące siedlisko, które sprzyja i tworzy ochronę dla owadów wrogich szkodnikom – przyp. tłum.) 

Działania, które mogłyby być wymagane dla projektu “Leśnictwo i rolnictwo na obszarach Natura 2000 
jako źródła utrzymania” [numer działania odnosi się do numeru arkuszu w tabelach poniżej]:

Leśnictwo
•.	 Zalesianie dostosowane do obszaru, przy wykorzystaniu różnych gatunków drzew,  

w celu stworzenia wielopiętrowej struktury leśnej [działanie 12]
•.	 Ochrona starych i martwych drzew [działanie 12]
•.	 Kontrola obcych gatunków, które mogłyby zniszczyć siedlisko [działanie 14]
•.	 Mieszanie gatunków (genetyczne zróżnicowanie) [działanie 12]
•.	 Zachowanie zróżnicowanych odstępów pomiędzy nowo posadzonymi drzewami [działanie 12]
•.	 Usunięcie drenażu na obszarach ze źródłami [działanie 12]
•.	 Monitorowanie statusu sanitarnego/żywotności działek [działanie 14]
•.	 Szkolenia pracowników [działanie 21]
•.	 Rozwój infrastruktury (stworzenie ścieżek dostępu, stawianie ogrodzeń w celu ochrony  

przed dziką zwierzyną [działanie 25]
Rolnictwo 
•.	 Tworzenie stref buforowych wokół pól [działanie 12]
•.	 Opóźnianie koszenia traw, usuwanie całej ściętej trawy [działanie 12]
•.	 Zmianowanie w ciągu roku pomiędzy obszarami koszonymi i na których  

prowadzony jest wypas [działanie 12]
•.	 Utrzymanie żywopłotów, które służą również za schronienia dla bydła [działanie 12]
Informowanie i komunikacja
•.	 Kampanie informacyjne i komunikacyjne zaadresowane do ogółu społeczeństwa i szkół,  

prowadzone we współpracy z ośrodkami naukowymi [działania 20, 21]
•.	 Stawianie znaków oraz tablic informacyjnych [działanie 22]
•.	 Tworzenie infrastruktury użytku publicznego (przykładowo: sale wystawowe  

dla produktów lokalnych, płoty, itp.) [działanie 22]

Działania odnoszące się do tego projektu zaznaczono jako  w tabelach poniżej.
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Przykład 3: 

Zrównoważone zarządzanie rzekami obejmujące  
ochronę siedlisk wydry oraz turystykę na obszarach Natura 2000

Rzeka Blueriver to jedna z najpiękniejszych rzek Europy. Niektóre z jej części wyznaczono jako obszary Natura 2000, 
gdyż zawierają one siedliska i gatunki wymienione w Dyrektywie Siedliskowej. Przykładowo, występują tu siedli-
ska wydry, żwirowe mierzeje porasta grochodrzew, a w jeziorach górskich połączonych z rzeką żyje wiele ważek. 
Dzieci lubią się bawić na brzegach rzeki, gdyż mogą tu odkryć wiele nowych rzeczy. Rozwija się turystyka, ponie-
waż region ten cieszy się bogatą i atrakcyjną przyrodą, co stwarza wiele możliwości na przyjemne spędzanie czasu 
na świeżym powietrzu: spacerowanie, jazda na rowerze, spływy, obserwowanie zwierząt (wydra), itp. Ze względu 
na tamy usytuowane w górnej części rzeki, jej prąd uległ przyśpieszeniu, co prowadzi do ciągłego pogłębiania się 
rzeki. Sytuacja ta zagraża ważnym siedliskom połączonym z rzeką. Wiele jezior górskich wyschło, prąd jest szybki, a 
rzeka niesie mniej gałęzi niż wcześniej. Zwiększyło to również oddziaływanie turystyki na ostatnie naturalne sied-
liska. Dorzecze Blueriver znajduje się na terytorium dwóch państw członkowskich.

Działania, które mogłyby być wymagane dla projektu „Zrównoważone zarządzanie rzekami obejmujące 
ochronę siedlisk wydry oraz turystykę na obszarach Natura 2000” [numer działania odnosi się do numeru 
arkuszu w tabelach poniżej]:

•.	 Edukowanie lokalnej społeczności, w celu zwiększenia akceptowalności  
dla działań związanych z odnową siedlisk rzecznych [działanie 20]

•.	 Rozebranie/usunięcie tam [działanie 12]
•.	 Zakup ziemi w celu odnowy siedlisk rzecznych [działanie 23]
•.	 Założenie przepławek [działanie 24]
•.	 Budowa ośrodka informacyjnego [działanie 25]
•.	 Udostępnienie turystom miejsca na ognisko/grilla w pobliżu rzeki  

(w celu ograniczenia ryzyka pożarów) [działanie 22]
•.	 Przygotowanie ulotki dla turystów [działania 3,20]
•.	 Założenie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki [działanie 22]
•.	 Monitoring populacji ważki i grochodrzewu [działanie 17]
•.	 Wprowadzenie endemicznych raków [działanie 13]
•.	 Utrzymywanie chrustu w lasach łęgowych [działanie 12]

Działania odnoszące się do tego projektu zaznaczono jako  w tabelach poniżej.

Lutra lutra, wydra. 
© WWF-Canon/Sanchez & Lope
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Przykład 4: 

Ochrona morświnów

Morświn (Phocoena phocoena) to jeden z najmniejszych na świecie waleni – jego średnia długość to 1,55 metra, a 
masa – 55 kilogramów. Morświny zamieszkują zazwyczaj wody przybrzeżne i często można je zobaczyć w zato-
kach, ujściach i portach. Populacjom morświnów zagraża ich przypadkowa śmiertelność podczas połowów innych 
gatunków, a także zanieczyszczenia chemiczne, nadmierny hałas, ruch statków i łodzi oraz brak pożywienia. Po-
trzebna jest dokładniejsza wiedza na temat obszarów kluczowych dla morświnów, a zidentyfikowanymi ostojami 
należy odpowiednio zarządzać i chronić. Należy zachęcić rybaków, aby używali takiego sprzętu do łowienia ryb, 
który zminimalizuje przyłów morświnów. Ważne są również aktywne środki powiadamiania morświnów o obec-
ności sieci rybackich i powstrzymywania ich od zbliżania się do sieci, np. poprzez dźwiękowe środki odstraszające 
(tzw. pingers).

Działania, które mogłyby być wymagane dla projektu „Ochrona morświnów” [numer działania odnosi się 
do numeru arkuszu w tabelach poniżej]:

•.	 Identyfikacja i wyznaczenie obszarów ważnych dla morświnów [działanie 2]
•.	 Analiza rozmieszczenia i zachowania morświnów [działanie 13]
•.	 Długoterminowy monitoring morświnów [działanie 17]
•.	 Opracowanie technik i takie użytkowanie sprzętu rybackiego, które zminimalizuje  

przyłów morświnów (rybacy i naukowcy) [działania 4,13]
•.	 Poprawa jakości wody, np. kontrola zanieczyszczeń [działanie 12]
•.	 Działania związane z ochroną i zarządzaniem źródłami pożywienia dla morświnów,  

np. ryby i głowonogi [działanie 12]
•.	 Szkolenia dla pracowników zaangażowanych w ochronę morświnów [działania 13,21]
•.	 Współpraca z projektem ochrony morświnów w sąsiednim regionie [działanie 7]
•.	 Działanie edukacyjne i informacyjne nakierowane np. na rybaków, straż przybrzeżną [działania 3, 20]
•.	 Działania informacyjne nakierowane na ogół społeczeństwa, w celu podniesienia wiedzy obywateli  

na temat morświnów [działania 3, 20]
•.	 Budowa ośrodka informacyjnego [działanie 25]

Działania odnoszące się do tego projektu zaznaczono jako  w tabelach poniżej.

Phocoena phocoena,  
morswin. 
© WWF/Bernd Lammel



32

Przykład 5: 

Zarządzanie murawami kserotermicznymi na obszarach Natura 2000

„Bogactwo kwiatów” – to hasło używane do opisania pagórkowatego obszaru Natura 2000 Flowerhill. Rolnicy utrzymują tereny 
na tym obszarze w sposób tradycyjny i zrównoważony. Większość muraw jest bardzo sucha i ma bardzo niski poziom produk-
tywności. Niektóre części są koszone jedynie raz w roku, a w innych prowadzi się wypas kóz. Dzięki wysokiej jakości murawy, 
mleko wypasanych na niej kóz jest dobre, jednakże lokalny popyt na ten produkt jest za mały, aby sprzedać całe uzyskane 
mleko. Parę lat temu niektórzy rolnicy zasadzili w bardziej wilgotnych częściach murawy drzewa. Niektóre z drzew nie przyjęły 
się, ale niektóre plantacje gatunków rodzimych rozwinęły się bardzo dobrze, a rolnicy wykorzystują to drewno na opał i jako 
budulec. Przekonanie młodych rolników do kontynuowania tych tradycyjnych form rolnictwa i gospodarki leśnej jest zada-
niem trudnym. Niektórzy z nich chcieliby założyć plantacje winorośli, a inni już odeszli od rolnictwa. Dla niektórych rolnictwo 
to jedynie jedno z wielu wykonywanych zajęć, tak więc część muraw nie jest w ogóle utrzymywana. W konsekwencji zaczy-
nają je porastać krzewy i drzewa. Niektóre z rzadkich motyli, które potrzebują suchych siedlisk bez drzew i krzewów już znikły 
z tego obszaru.

Działania, które mogłyby być wymagane dla projektu „Zarządzanie murawami kserotermicznymi obsza-
rach Natura 2000” [numer działania odnosi się do numeru arkuszu w tabelach poniżej]:

•.	 Przygotowanie planu ochrony dla muraw kserotermicznych [działanie 5]
•.	 Zakup kóz do wypasania [działanie 13]
•.	 Budowa wspólnej koziarni [działanie 12]
•.	 Założenie drewnianego ogrodzenia wokół muraw [działanie 12]
•.	 Zachęty do koszenia tych części muraw, gdzie nie prowadzi się wypasu  

za pomocą kosiarki, raz do roku [działanie 13]
•.	 Zakup kosiarki dla rolników [działanie 12]
•.	 Wycinka krzewów porastających nie wykorzystywane części murawy [działanie 12]
•.	 Zachęty do zrównoważonego zarządzania rodzimymi lasami [działanie 13]
•.	 Rozwój małej infrastruktury (drogi dojazdowe) w lesie i na murawach [działanie 10]
•.	 Organizacja konferencji dotyczącej zarządzania murawami kserotermicznymi [działanie 7]
•.	 Przygotowanie logo I hasła reklamowego dla lokalnych produktów rolnych [działanie 20]
•.	 Trening w zakresie komunikacji dla zarządzającego obszarem Natura 2000 [działanie 21]
•.	 Przygotowanie miejsca na terenie budynków parafialnych do wystawiania produktów lokalnych [działanie 20] 

Działania odnoszące się do tego projektu zaznaczono jako  w tabelach poniżej.

Ugory w Europie południowej. 
© S. Simis
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Przykład 6: 

Zarządzanie rzekami, w rolnictwie, akwakulturze i turystyce na obszarach Natura 2000

Przez dolinę otoczoną żyznymi polami uprawnymi, sadami, lasami iglastymi i liściastymi, gospodarstwami rybnymi oraz miej-
scami atrakcyjnymi turystycznie przepływa rzeka. Miasto położone na brzegu rzeki zrzuca do niej część swoich nieoczysz-
czonych ścieków. Projekty powtórnego wykorzystania wody są w przygotowaniu. Wzdłuż rzeki, co 20 kilometrów, założono 

„stepping stones” (odpowiednio rozmieszczone, niezmienione siedliska pozostawione w celu zapewnienia efektywnej migracji 
zwierząt na obszarach zmienionych działalnością człowieka – przyp. tłum.). Działalność przemysłowa i rolnicza w pobliżu tych 
obszarów jest kontrolowana, a dostęp ograniczony. „Stepping stones” są zaprojektowane na obszarach wrażliwych, wykorzy-
stywanych przez gatunki chronione (w celu żerowania, odpoczywania czy rozmnażania). Charakterystyczna fauna i flora rzeki i 
jej brzegów jest monitorowana we współpracy z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami zrzeszającymi rybaków, właścicieli 
łodzi, czy właścicieli ziemskich. Aby uniknąć erozji oraz jej wpływu na jakość rzeki, na przyległych terenach sadzone są drzewa 
i żywopłoty. W części rzeki znajdują się stawy do hodowli ryb. 

Działania, które mogłyby być wymagane dla projektu “Zarządzanie rzekami, w rolnictwie, akwakulturze i turystyce 
na obszarach Natura 2000” [numer działania odnosi się do numeru arkuszu w tabelach poniżej]:

•.	 Planowanie rozwoju miast, projekty recyklingu wody [działania 12, 25]
•.	 Zarządzanie i monitorowanie „stepping stones” [działania 12, 13, 14]
•.	 Zarządzanie i monitorowanie fauny i flory rzecznej [działania 12, 13, 14]
•.	 Zawarcie umów z właścicielami obszarów położonych w pobliżu rzeki [działanie 12]
•.	 Budowa ogrodzeń chroniących brzeg rzeki, szczególnie w pobliżu „stepping stones” [działanie 12]
•.	 Szkolenie z zarządzania środowiskowego gospodarstwami rybnymi oraz zarządzania rzekami [działanie 20]
•.	 Działania edukacyjne nakierowane na społeczność lokalną i współpraca z instytucjami  

edukacyjnymi [działania 3, 21]
•.	 Otwarte obrady lokalnych władz, konferencje z udziałem zainteresowanych stron [działanie 20]
•.	 Infrastruktura służąca łowieniu ryb i pływaniu łódkami, w tym udogodnienia  

dla niepełnosprawnych [działanie 22]
•.	 Systemy powiadamiania o chorobach i problemach związanych z wodą [działanie 17]
•.	 Rozwój usług w zakresie wyjazdów wakacyjnych zorganizowanych pod hasłem wędkowania  

lub przyrody [działanie 20]
•.	 Infrastruktura turystyczna (np. mola, ścieżki) [działanie 22]

Działania odnoszące się do tego projektu zaznaczono jako  w tabelach poniżej.

Starorzecza rzeki Notec. 
© M. Czasnoić
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Istotne informacje do tabel
ERDF

Finansowanie z EFRR nakierowane jest na inwestycje produktywne (np. infrastruktura).  
Dlatego też, działania związane z siecią bądź obszarami Natura 2000 muszą być rozpatrywane  
w szerszym kontekście działań rozwojowych.

ERDF Art.6

Regiony kwalifikujące się do otrzymywania funduszy zgodnie z art. 6 Rozporządzenia o EFRR  
(Europejska współpraca terytorialna), podstawy prawne w Ogólnym Rozporządzeniu art. 7  
(Rozporządzenie WE 1083/2006): http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/cartes_en.htm 

CF

Działania związane z siecią bądź obszarami Natura 2000 muszą być rozpatrywane  
w szerszym kontekście działań rozwojowych.

działanie 1: adMinisTracja proceseM wyboru 
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW  

mało prawdopodobne, by miał zastosowanie

EFR

mało prawdopodobne, by miał zastosowanie

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie Wszystkie Brak Ogólnie nie kwalifikow-
alne, działanie powinno być 
zakończone przed dniem 
akcesji– za wyjątkiem ob-
szarów morskich. 

7PR

mało prawdopodobne, by miał zastosowanie

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

mało prawdopodobne, by miał zastosowanie

EFS

mało prawdopodobne, by miał zastosowanie

FS

mało prawdopodobne, by miał zastosowanie

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/cartes_en.htm
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działanie 2: badania nauKowe/inwenTaryzacja w celu idenTyfiKacji obszarów 
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje  

obszarów
Ograniczenia  
obszarowe

Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

52(d) Dotyczy środka 
na rzecz naby-
wania umie-
jętności i akty-
wizacji w celu 
przygotowania 
i wdrożenia lo-
kalnej strategii 
rozwoju. 

Wszystkie moż-
liwe 

Działanie nie-
zależne od ro-
dzaju obszaru 

Zobacz art. 59.
Wsparcie, o którym mowa 
w artykule 52(d) obejmuje: 
(a) badania nad danymi ob-
szarami; (b) środki w celu 
zapewnienia informacji na 
temat obszaru i lokalnej 
strategii rozwoju […]

63 Leader Wszystkie moż-
liwe (w obrębie 
obszarów wiej-
skich) 

Wszystkie wy-
brane obszary 
wiejskie 

Brak Zobacz art. 61–65 W ramach lokalnej strategii rozwoju na 
szczeblu lokalnych grup działania można 
wykorzystać model partnerstwa pub-
liczno-prywatnego dla przeprowadzenia 
badań mających na celu inwentaryzację 
obszarów, w tym gatunków, przyczynia-
jąc się do nabywania umiejętności na 
poziomie lokalnym, i ułatwiając  
przyszłe możliwości rozwoju  
ekoturystyki na danym obszarze. 

EFR

37(j) Propagowanie 
partnerstwa 
pomiędzy na-
ukowcami i 
przedsiębior-
cami w sekto-
rze rybołów-
stwa.

Rybacy, inni Wody przy-
brzeżne, mor-
skie, śródlą-
dowe, obszary 
podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: 
muszą być wdrażane przy 
aktywnym wsparciu ze 
strony samych przedsię-
biorców bądź organizacji 
działających w imieniu 
producentów bądź innych 
organizacji uznanych przez 
Kraj Członkowski…

Partnerstwo pomiędzy rybakami i na-
ukowcami można wykorzystać dla prze-
prowadzenia badań przyrody morskiej. 
Dane zbierane przez rybaków mogą być 
wykorzystane do oceny stanu ekolo-
gicznego. Dane dotyczące rybołówstwa 
mogą być włączone do inwentaryzacji 
prowadzonej dla danego obszaru. 

LIFE+

3 Kryteria kwalifi-
kowalności

Wszystkie moż-
liwe 

Wszystkie 
możliwe 

Brak Ogólnie nie kwalifikowalne, 
działanie powinno być za-
kończone przed dniem ak-
cesji– za wyjątkiem obsza-
rów morskich.

PR7

2(1)(i)(f ) Cele i działania: 
Środowisko (w 
tym zmiany kli-
matyczne)

Wszystkie moż-
liwe

Wszystkie 
możliwe

Współpraca 
międzynaro-
dowa

Kontekst: badania– załącz-
nik zawiera więcej szczegó-
łów związanych z tematem 
Środowisko

Można finansować badania transgra-
niczne dla porównania podobnych 
obszarów. Zebrane informacje mogą 
posłużyć dla identyfikacji obszarów prio-
rytetowych. Badania mogące przyczy-
niać się do rozwoju i usprawnienia me-
tod identyfikacji obszarów (np. w krajach 
przystępujących do UE). 

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

mało prawdopodobne, by miał zastosowanie

EFS

mało prawdopodobne, by miał zastosowanie

FS

mało prawdopodobne, by miał zastosowanie
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działanie 3: przyGoTowanie wsTĘpnych inforMacji i MaTeriałów proMocyjnych 
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

20(a)(i) Kształcenie zawodowe i działania informacyjne, w tym roz-
powszechnianie wiedzy naukowej i praktyk innowacyjnych 
skierowane do osób działających w sektorze rolnym, żyw-
nościowym i leśnym.

Rolnicy, leśnicy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru 

Brak Art. 21: Wsparcie nie obejmuje kursów, które stanowią część 
zwykłych programów lub systemów edukacji rolnej i leśnej na 
poziomie szkoły średniej lub wyższej.

Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla rolników ileśników, opisujących metody 
gospodarki rolnej i leśnej przyjazne dla niedźwiedzi. 

52(a)(iii) Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z tu-
rystyką.

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 55 Przygotowanie wstępnej serii broszur na temat poszczególnych obszarów,  
adresowanych do turystów, pokazujących walory określonego obszaru  
lub krajowych bądź regionalnych sieci obszarów. 

52(c) Działanie na rzecz szkolenia i informowania dla podmio-
tów gospodarczych działających w dziedzinach objętych 
osią 3. 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 58 Kursy szkoleniowe dla prywatnych przewodników, w celu zwiększenia świadomości i 
wiedzy związanej z chronionymi obszarami, oraz dostarczanie informacji dla prywat-
nych gospodarstw rolnych świadczących usługi agroturystyczne.

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi. Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 57 Przygotowanie wystaw na temat dziedzictwa przyrodniczego i tradycyjnych form go-
spodarowania, wpowiązaniu z obszarami Natura 2000.
Szkolenia zawodowe dla zarządzających obszarami chronionymi w zakresie wartości 
przyrodniczych krajobrazu kulturowego/tradycyjnych form gospodarowania. 

52(d) Działanie na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju.

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 59 Przygotowanie materiałów szkoleniowych dotyczących korzyści płynących z wdroże-
nia sieci Natura 2000, potencjalnego wpływu obszarów Natura 2000 na rozwój lokalny– 
działanie to mogłoby dotyczyć zarówno pracowników odpowiedzialnych za przygo-
towanie lokalnych strategii rozwoju, jak i innych podmiotów (na skalę regionalną lub 
ponadregionalną) zaangażowanych w partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz roz-
woju lokalnego.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w obrębie obsza-
rów wiejskich) 

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Musi odnosić się do konkretnego, 
wyznaczonego obszaru, ozasięgu 
mniejszym niż regionalny, zde-
finiowanego w lokalnej strategii 
rozwoju.

Zobacz art. 61–65 Przygotowywanie lokalnych strategii rozwoju dla danego obszaru, które obok interesu 
społecznego i gospodarczego, będą uwzględniały również potrzeby związane z obsza-
rami Natura 2000, w celu promowania odpowiednich projektów w ramach instrumentu 
Leader wspierających rozwój umiejętności na obszarach wiejskich, np. rozwój możliwo-
ści prowadzenia działalności związanej z ekoturystyką.

EFR

27(1)(a) Dywersyfikacja działalności w celu propagowania zróżni-
cowanego zatrudnienia wśród rybaków.

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Działania informacyjne mające na celu wsparcie rozwoju ekoturystyki na obszarach 
morskich oraz przybrzeżnych, np. szkolenia dla rybaków w rozpoznawaniu charaktery-
stycznych gatunków lokalnych.

27(1(c) Programy szkoleń przekwalifikujących na zawody spoza ry-
bołówstwa morskiego.

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Przygotowanie materiałów szkoleniowych dotyczących obszarów i gatunków morskich, 
w celu wsparcia rozwoju ekoturystyki na danym obszarze; programy szkoleniowe skie-
rowane do rybaków rezygnujących z pracy w sektorze rybołówstwa w związku z ustano-
wieniem obszaru Natura 2000.

37(i) Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie no-
wych metod i narzędzi szkoleniowych.

Rybacy, inne Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Przygotowanie nowych materiałów szkoleniowych dla rybaków na temat metod  
rybołówstwa zgodnych z zarządzaniem zasobami przyrodniczymi na obszarach  
Natura 2000, np. narzędzia połowowe o niskim wpływie na środowisko  
lub narzędzia alternatywne.

44(1(b) Działania w zakresie restrukturyzacji i reorientacji, w szcze-
gólności przez propagowanie ekoturystyki, pod warun-
kiem, że działania te nie powodują zwiększenia nakładu 
połowowego.

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 40 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych opisujących możliwości, ja-
kie stwarza sieć Natura 2000 dla prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach 
morskich i przybrzeżnych– organizacja seminariów dla rybaków zainteresowanych pro-
wadzeniem działań w obrębie ekoturystyki.

44(1(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa. 

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 40 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

44(1(i) Nabywanie umiejętności oraz pomoc przy opracowaniu i 
wdrożeniu lokalnej strategii rozwoju.

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 40 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Przygotowanie materiałów szkoleniowych dotyczących korzyści płynących z wdrożenia 
sieci Natura 2000 w kontekście obszarów morskich i przybrzeżnych oraz potencjalnego 
wpływu obszarów Natura 2000 na rozwój lokalny– działanie to mogłoby dotyczyć roz-
wijania regionalnych lub ponadregionalnych sieci podmiotów zaangażowanych w roz-
wój lokalny.

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak Ogólnie nie kwalifikowalne, działanie powinno być zakoń-
czone przed dniem akcesji– za wyjątkiem obszarów morskich.

PR7

mało prawdopodobne, by miał zastosowanie
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działanie 3: przyGoTowanie wsTĘpnych inforMacji i MaTeriałów proMocyjnych 
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

20(a)(i) Kształcenie zawodowe i działania informacyjne, w tym roz-
powszechnianie wiedzy naukowej i praktyk innowacyjnych 
skierowane do osób działających w sektorze rolnym, żyw-
nościowym i leśnym.

Rolnicy, leśnicy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru 

Brak Art. 21: Wsparcie nie obejmuje kursów, które stanowią część 
zwykłych programów lub systemów edukacji rolnej i leśnej na 
poziomie szkoły średniej lub wyższej.

Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla rolników ileśników, opisujących metody 
gospodarki rolnej i leśnej przyjazne dla niedźwiedzi. 

52(a)(iii) Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z tu-
rystyką.

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 55 Przygotowanie wstępnej serii broszur na temat poszczególnych obszarów,  
adresowanych do turystów, pokazujących walory określonego obszaru  
lub krajowych bądź regionalnych sieci obszarów. 

52(c) Działanie na rzecz szkolenia i informowania dla podmio-
tów gospodarczych działających w dziedzinach objętych 
osią 3. 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 58 Kursy szkoleniowe dla prywatnych przewodników, w celu zwiększenia świadomości i 
wiedzy związanej z chronionymi obszarami, oraz dostarczanie informacji dla prywat-
nych gospodarstw rolnych świadczących usługi agroturystyczne.

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi. Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 57 Przygotowanie wystaw na temat dziedzictwa przyrodniczego i tradycyjnych form go-
spodarowania, wpowiązaniu z obszarami Natura 2000.
Szkolenia zawodowe dla zarządzających obszarami chronionymi w zakresie wartości 
przyrodniczych krajobrazu kulturowego/tradycyjnych form gospodarowania. 

52(d) Działanie na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju.

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 59 Przygotowanie materiałów szkoleniowych dotyczących korzyści płynących z wdroże-
nia sieci Natura 2000, potencjalnego wpływu obszarów Natura 2000 na rozwój lokalny– 
działanie to mogłoby dotyczyć zarówno pracowników odpowiedzialnych za przygo-
towanie lokalnych strategii rozwoju, jak i innych podmiotów (na skalę regionalną lub 
ponadregionalną) zaangażowanych w partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz roz-
woju lokalnego.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w obrębie obsza-
rów wiejskich) 

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Musi odnosić się do konkretnego, 
wyznaczonego obszaru, ozasięgu 
mniejszym niż regionalny, zde-
finiowanego w lokalnej strategii 
rozwoju.

Zobacz art. 61–65 Przygotowywanie lokalnych strategii rozwoju dla danego obszaru, które obok interesu 
społecznego i gospodarczego, będą uwzględniały również potrzeby związane z obsza-
rami Natura 2000, w celu promowania odpowiednich projektów w ramach instrumentu 
Leader wspierających rozwój umiejętności na obszarach wiejskich, np. rozwój możliwo-
ści prowadzenia działalności związanej z ekoturystyką.

EFR

27(1)(a) Dywersyfikacja działalności w celu propagowania zróżni-
cowanego zatrudnienia wśród rybaków.

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Działania informacyjne mające na celu wsparcie rozwoju ekoturystyki na obszarach 
morskich oraz przybrzeżnych, np. szkolenia dla rybaków w rozpoznawaniu charaktery-
stycznych gatunków lokalnych.

27(1(c) Programy szkoleń przekwalifikujących na zawody spoza ry-
bołówstwa morskiego.

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Przygotowanie materiałów szkoleniowych dotyczących obszarów i gatunków morskich, 
w celu wsparcia rozwoju ekoturystyki na danym obszarze; programy szkoleniowe skie-
rowane do rybaków rezygnujących z pracy w sektorze rybołówstwa w związku z ustano-
wieniem obszaru Natura 2000.

37(i) Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie no-
wych metod i narzędzi szkoleniowych.

Rybacy, inne Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Przygotowanie nowych materiałów szkoleniowych dla rybaków na temat metod  
rybołówstwa zgodnych z zarządzaniem zasobami przyrodniczymi na obszarach  
Natura 2000, np. narzędzia połowowe o niskim wpływie na środowisko  
lub narzędzia alternatywne.

44(1(b) Działania w zakresie restrukturyzacji i reorientacji, w szcze-
gólności przez propagowanie ekoturystyki, pod warun-
kiem, że działania te nie powodują zwiększenia nakładu 
połowowego.

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 40 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych opisujących możliwości, ja-
kie stwarza sieć Natura 2000 dla prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach 
morskich i przybrzeżnych– organizacja seminariów dla rybaków zainteresowanych pro-
wadzeniem działań w obrębie ekoturystyki.

44(1(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa. 

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 40 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

44(1(i) Nabywanie umiejętności oraz pomoc przy opracowaniu i 
wdrożeniu lokalnej strategii rozwoju.

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 40 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Przygotowanie materiałów szkoleniowych dotyczących korzyści płynących z wdrożenia 
sieci Natura 2000 w kontekście obszarów morskich i przybrzeżnych oraz potencjalnego 
wpływu obszarów Natura 2000 na rozwój lokalny– działanie to mogłoby dotyczyć roz-
wijania regionalnych lub ponadregionalnych sieci podmiotów zaangażowanych w roz-
wój lokalny.

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak Ogólnie nie kwalifikowalne, działanie powinno być zakoń-
czone przed dniem akcesji– za wyjątkiem obszarów morskich.
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: 
Środowisko, w tym propagowanie różnorodności biologicznej i ochrony przyrody, w tym 
inwestycje w tereny Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: gospodarcza dywersyfikacja/mo-
dernizacja (np. wsparcie instytucjonalne)

W ramach szerszego projektu dotyczącego na przykład ekoturystyki, możliwe byłoby sfinansowanie wstęp-
nych materiałów promocyjnych.

4(6) Turystyka, w tym promocja zasobów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrów-
noważonej turystyki, ochrona i zachowanie dziedzictwa natury dla wspierania rozwoju 
społeczno-gospodarczego, zwiększenie podaży usług turystycznych poprzez nowe usługi 
o wyższej wartości dodanej i wspierania nowych, bardziej zrównoważonych wzorców tury-
styki 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: promocja/rozwój turystyki Przygotowanie materiałów informacyjnych dla turystów, np. broszur, map.

4(10) Inwestycje w edukację, w tym w kształcenie zawodowe, przyczyniające się do podwyższe-
nia atrakcyjności i jakości życia

Obszary celu: Konwergencja Przygotowanie materiałów edukacyjnych związanych z obszarami Natura 2000,  
do wykorzystania w szkołach w ramach szerszych działań edukacyjnych. 

5(2)(f ) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspie-
rania rozwoju społecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczychi kulturo-
wych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki

Konkurencyjność regionalna i cele związane z 
zatrudnieniem

Kontekst: dziedzictwo kulturowe/natu-
ralne, turystyka 

Przygotowanie materiałów informacyjnych i dla szerokiej publiczności, gdy ostoje Natury 2000 stanowią 
integralną część dziedzictwa kulturowego danego obszaru (np. w kontekście promowania zrównoważonej 
turystyki.

6(1)(a) Współpraca transgraniczna: wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju MŚP, 
turystyki, kultury oraz handlu transgranicznego 

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca trans-graniczna. Przynajmniej dwa kraje 
powinny uczestniczyć, jedno z nich musi być 
członkiem UE (patrz art. 19 ust. 1)

Kontekst: tworzenie miejsc pracy (np. w 
turystyce)

Projekty ponadgraniczne, możliwe sfinansowanie opracowania informacji dotyczących szerszej sieci obsza-
rów Natura 2000 na cele turystyki, sprzedaż produktów związanych z obszarami Natura 2000, itp. Ewentual-
nie można finansować informowanie mające na celu promocję ochrony ponadgranicznych zasobów natu-
ralnych, np. Natura 2000.
Informacje mogłyby dotyczyć zarządzania zlewniami rzek, obszarów przybrzeżnych i/lub podmokłych, 
gdyż zagadnienia te są szczególnie ważne w odniesieniu do zarządzania transgranicznego.
Istnieją tu też możliwości opracowania materiałów dla przedstawicieli władz dotyczących wzmocnienia in-
stytucjonalnego oraz współpracy– wymiana doświadczeń, transfer wiedzy z krajów starszych do nowszych, 
rozwijanie sieci zajmujących się zarządzaniem obszarami na skalę regionalną.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych po-
przez wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspie-
ranie i poprawę wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarzą-
dzania nimi, jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnymi technologicznym 

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca trans-graniczna. Przynajmniej dwa kraje 
powinny uczestniczyć, jedno z nich musi być 
członkiem UE (patrz art. 19 ust. 1)

Kontekst: rozwijanie inicjatyw i szkoleń w 
zakresie

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, zawierająca współpracę bilateralną między regionami nadmor-
skimi nie kwalifikującymi się do art. 6 ust. 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających 
zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu, w ramach priorytetu: gospodarka wodna, wydaj-
ność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom i działalność mająca na celu ochronę środowi-
ska w wyraźnym wymiarze transnarodowym. Działania mogą obejmować: ochronę i gospo-
darowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi 
oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeń-
stwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę 
i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i 
zrównoważoną turystykę

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca transnarodowa. Przynajmniej dwa kraje 
powinny uczestniczyć, jedno z nich musi być 
członkiem UE (patrz art. 19 ust. 1)

Obszary muszą być połączone ze zlewnią 
rzeki/terenami podmokłymi/morskimi/
przybrzeżnymi 

Dla transnarodowych programów współpracy, w których Natura 2000 stanowi integralną część, możliwe 
jest zawarcie informacji dotyczących zrównoważonego gospodarowania dorzeczami rzek, strefami przy-
brzeżnymi, zasobami morskimi i/lub mokradłami, jako szczególnie ważnymi dla transnarodowej gospo-
darki

6(2)(d) Zrównoważony rozwój obszarów miejskich w kontekście transnarodowej współpracy: : 
wzmocnienie rozwoju policentrycznego na poziomie transnarodowym, krajowym i regio-
nalnym, mającego wyraźne skutki transnarodowe. Działania mogą obejmować:tworzenie i 
ulepszanie sieci miast i powiązań między miastem a wsią; strategie rozwiązywania proble-
mów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strate-
giczną integrację stref rozwoju w skali transnarodowej 

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca transnarodowa. Przynajmniej dwa kraje 
powinny uczestniczyć, jedno z nich musi być 
członkiem UE (patrz art. 19 ust. 1)

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo 
kulturowe 

W kontekście transnarodowej współpracy: możliwe dostarczanie informacji o sposobie zminimalizowania 
antropogenicznej presji/poprawy zarządzania terenami Natura 2000 położonymi w pobliżu ośrodków miej-
skich

6(3)(a) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: współpracy międzyre-
gionalnej skupiającej się na innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy oraz na działa-
niach prewencyjnych w odniesieniu do środowiska i zapobieganiu zagrożeniom w rozumie-
niu art. 5 pkt 1 i 2 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje bene-
ficjentów z co najmniej trzech państw, z których 
przynajmniej co najmniej dwa muszą być pań-
stwami członkowskimi (Art. 19 ust. 2)

Europejska współpraca terytorialna, 
współpraca trans-graniczna. Przynajmniej 
dwa kraje powinny uczestniczyć, jedno z 
nich musi być członkiem UE (patrz art. 19 
ust. 1)

Możliwe finansowanie międzyregionalnych projektów, , w których Natura 2000 stanowi integralną część 
szerszej międzyregionalnej współpracy w zakresie środowiska oraz przeciwdziałania zagrożeniom

6(3)(b) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: wymiany doświadczeń 
dotyczących rozpoznawania, transferu i rozpowszechniania najlepszych praktyk, w tym do-
tyczących zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, o którym mowa w art. 8

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje bene-
ficjentów z co najmniej trzech państw, z których 
przynajmniej co najmniej dwa muszą być pań-
stwami członkowskimi (Art. 19 ust. 2)

Istnieją tu też możliwości opracowania materiałów dla przedstawicieli władz dotyczących wzmocnienia in-
stytucjonalnego oraz współpracy– wymiana doświadczeń, transfer wiedzy z krajów starszych do nowszych, 
rozwijanie sieci zajmujących się zarządzaniem obszarami na skalę regionu

6(3)(c) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie działań obejmujących ba-
dania, gromadzenie danych, jak również obserwację i analizę tendencji rozwojowych we 
Wspólnocie

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje bene-
ficjentów z co najmniej trzech państw, z których 
przynajmniej co najmniej dwa muszą być pań-
stwami członkowskimi (Art. 19 ust. 2)

EFS

3(1)(a)(ii) Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, np. rozwój konkret-
nych usług w zakresie zatrudnienia, szkoleń, w tym zwolnień monitorowanych (outplace-
ment), oraz wsparcia dla pracowników w kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstwa i 
sektora.

Kontekst: Tworzenie miejsc pracy (np. 
w przypadku restrukturyzacji sektora)

Zapisy tego artykułu mogą być wykorzystane w odniesieniu do projektów przyczyniających się do powsta-
wania miejsc pracy, w celu opracowania materiałów edukacyjnych dla osób podejmujących pracę na ob-
szarach Natura 2000 lub w powiązanych z nimi przedsiębiorstwach.

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
użyteczności publicznej w zakresie dobrych projektów polityki i programów w tym poprzez 
analizy, statystyki i porady ekspertów, wspieranie koordynacji międzyresortowej i dialogu 
między odpowiednimi podmiotami publicznymi i prywatnymi 

Obszary celu: Konwergencja Artykuł ten daje możliwości opracowania materiałów dla przedstawicieli władz dotyczących wzmocnienia 
instytucjonalnego oraz współpracy– wymiana doświadczeń, transfer wiedzy z krajów starszych do now-
szych, rozwijanie sieci zajmujących się zarządzaniem obszarami na skalę regionalną. Odnosi się to do po-
ziomu strategicznego i operacyjnego.

3(2)(b)(ii) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
użyteczności publicznej odnośnie rozwoju zdolności w zakresie realizacji polityki i progra-
mów.

Obszary celu: Konwergencja

FS

Brak
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: 
Środowisko, w tym propagowanie różnorodności biologicznej i ochrony przyrody, w tym 
inwestycje w tereny Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: gospodarcza dywersyfikacja/mo-
dernizacja (np. wsparcie instytucjonalne)

W ramach szerszego projektu dotyczącego na przykład ekoturystyki, możliwe byłoby sfinansowanie wstęp-
nych materiałów promocyjnych.

4(6) Turystyka, w tym promocja zasobów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrów-
noważonej turystyki, ochrona i zachowanie dziedzictwa natury dla wspierania rozwoju 
społeczno-gospodarczego, zwiększenie podaży usług turystycznych poprzez nowe usługi 
o wyższej wartości dodanej i wspierania nowych, bardziej zrównoważonych wzorców tury-
styki 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: promocja/rozwój turystyki Przygotowanie materiałów informacyjnych dla turystów, np. broszur, map.

4(10) Inwestycje w edukację, w tym w kształcenie zawodowe, przyczyniające się do podwyższe-
nia atrakcyjności i jakości życia

Obszary celu: Konwergencja Przygotowanie materiałów edukacyjnych związanych z obszarami Natura 2000,  
do wykorzystania w szkołach w ramach szerszych działań edukacyjnych. 

5(2)(f ) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspie-
rania rozwoju społecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczychi kulturo-
wych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki

Konkurencyjność regionalna i cele związane z 
zatrudnieniem

Kontekst: dziedzictwo kulturowe/natu-
ralne, turystyka 

Przygotowanie materiałów informacyjnych i dla szerokiej publiczności, gdy ostoje Natury 2000 stanowią 
integralną część dziedzictwa kulturowego danego obszaru (np. w kontekście promowania zrównoważonej 
turystyki.

6(1)(a) Współpraca transgraniczna: wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju MŚP, 
turystyki, kultury oraz handlu transgranicznego 

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca trans-graniczna. Przynajmniej dwa kraje 
powinny uczestniczyć, jedno z nich musi być 
członkiem UE (patrz art. 19 ust. 1)

Kontekst: tworzenie miejsc pracy (np. w 
turystyce)

Projekty ponadgraniczne, możliwe sfinansowanie opracowania informacji dotyczących szerszej sieci obsza-
rów Natura 2000 na cele turystyki, sprzedaż produktów związanych z obszarami Natura 2000, itp. Ewentual-
nie można finansować informowanie mające na celu promocję ochrony ponadgranicznych zasobów natu-
ralnych, np. Natura 2000.
Informacje mogłyby dotyczyć zarządzania zlewniami rzek, obszarów przybrzeżnych i/lub podmokłych, 
gdyż zagadnienia te są szczególnie ważne w odniesieniu do zarządzania transgranicznego.
Istnieją tu też możliwości opracowania materiałów dla przedstawicieli władz dotyczących wzmocnienia in-
stytucjonalnego oraz współpracy– wymiana doświadczeń, transfer wiedzy z krajów starszych do nowszych, 
rozwijanie sieci zajmujących się zarządzaniem obszarami na skalę regionalną.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych po-
przez wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspie-
ranie i poprawę wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarzą-
dzania nimi, jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnymi technologicznym 

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca trans-graniczna. Przynajmniej dwa kraje 
powinny uczestniczyć, jedno z nich musi być 
członkiem UE (patrz art. 19 ust. 1)

Kontekst: rozwijanie inicjatyw i szkoleń w 
zakresie

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, zawierająca współpracę bilateralną między regionami nadmor-
skimi nie kwalifikującymi się do art. 6 ust. 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających 
zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu, w ramach priorytetu: gospodarka wodna, wydaj-
ność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom i działalność mająca na celu ochronę środowi-
ska w wyraźnym wymiarze transnarodowym. Działania mogą obejmować: ochronę i gospo-
darowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi 
oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeń-
stwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę 
i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i 
zrównoważoną turystykę

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca transnarodowa. Przynajmniej dwa kraje 
powinny uczestniczyć, jedno z nich musi być 
członkiem UE (patrz art. 19 ust. 1)

Obszary muszą być połączone ze zlewnią 
rzeki/terenami podmokłymi/morskimi/
przybrzeżnymi 

Dla transnarodowych programów współpracy, w których Natura 2000 stanowi integralną część, możliwe 
jest zawarcie informacji dotyczących zrównoważonego gospodarowania dorzeczami rzek, strefami przy-
brzeżnymi, zasobami morskimi i/lub mokradłami, jako szczególnie ważnymi dla transnarodowej gospo-
darki

6(2)(d) Zrównoważony rozwój obszarów miejskich w kontekście transnarodowej współpracy: : 
wzmocnienie rozwoju policentrycznego na poziomie transnarodowym, krajowym i regio-
nalnym, mającego wyraźne skutki transnarodowe. Działania mogą obejmować:tworzenie i 
ulepszanie sieci miast i powiązań między miastem a wsią; strategie rozwiązywania proble-
mów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strate-
giczną integrację stref rozwoju w skali transnarodowej 

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca transnarodowa. Przynajmniej dwa kraje 
powinny uczestniczyć, jedno z nich musi być 
członkiem UE (patrz art. 19 ust. 1)

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo 
kulturowe 

W kontekście transnarodowej współpracy: możliwe dostarczanie informacji o sposobie zminimalizowania 
antropogenicznej presji/poprawy zarządzania terenami Natura 2000 położonymi w pobliżu ośrodków miej-
skich

6(3)(a) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: współpracy międzyre-
gionalnej skupiającej się na innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy oraz na działa-
niach prewencyjnych w odniesieniu do środowiska i zapobieganiu zagrożeniom w rozumie-
niu art. 5 pkt 1 i 2 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje bene-
ficjentów z co najmniej trzech państw, z których 
przynajmniej co najmniej dwa muszą być pań-
stwami członkowskimi (Art. 19 ust. 2)

Europejska współpraca terytorialna, 
współpraca trans-graniczna. Przynajmniej 
dwa kraje powinny uczestniczyć, jedno z 
nich musi być członkiem UE (patrz art. 19 
ust. 1)

Możliwe finansowanie międzyregionalnych projektów, , w których Natura 2000 stanowi integralną część 
szerszej międzyregionalnej współpracy w zakresie środowiska oraz przeciwdziałania zagrożeniom

6(3)(b) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: wymiany doświadczeń 
dotyczących rozpoznawania, transferu i rozpowszechniania najlepszych praktyk, w tym do-
tyczących zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, o którym mowa w art. 8

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje bene-
ficjentów z co najmniej trzech państw, z których 
przynajmniej co najmniej dwa muszą być pań-
stwami członkowskimi (Art. 19 ust. 2)

Istnieją tu też możliwości opracowania materiałów dla przedstawicieli władz dotyczących wzmocnienia in-
stytucjonalnego oraz współpracy– wymiana doświadczeń, transfer wiedzy z krajów starszych do nowszych, 
rozwijanie sieci zajmujących się zarządzaniem obszarami na skalę regionu

6(3)(c) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie działań obejmujących ba-
dania, gromadzenie danych, jak również obserwację i analizę tendencji rozwojowych we 
Wspólnocie

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje bene-
ficjentów z co najmniej trzech państw, z których 
przynajmniej co najmniej dwa muszą być pań-
stwami członkowskimi (Art. 19 ust. 2)

EFS

3(1)(a)(ii) Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, np. rozwój konkret-
nych usług w zakresie zatrudnienia, szkoleń, w tym zwolnień monitorowanych (outplace-
ment), oraz wsparcia dla pracowników w kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstwa i 
sektora.

Kontekst: Tworzenie miejsc pracy (np. 
w przypadku restrukturyzacji sektora)

Zapisy tego artykułu mogą być wykorzystane w odniesieniu do projektów przyczyniających się do powsta-
wania miejsc pracy, w celu opracowania materiałów edukacyjnych dla osób podejmujących pracę na ob-
szarach Natura 2000 lub w powiązanych z nimi przedsiębiorstwach.

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
użyteczności publicznej w zakresie dobrych projektów polityki i programów w tym poprzez 
analizy, statystyki i porady ekspertów, wspieranie koordynacji międzyresortowej i dialogu 
między odpowiednimi podmiotami publicznymi i prywatnymi 

Obszary celu: Konwergencja Artykuł ten daje możliwości opracowania materiałów dla przedstawicieli władz dotyczących wzmocnienia 
instytucjonalnego oraz współpracy– wymiana doświadczeń, transfer wiedzy z krajów starszych do now-
szych, rozwijanie sieci zajmujących się zarządzaniem obszarami na skalę regionalną. Odnosi się to do po-
ziomu strategicznego i operacyjnego.

3(2)(b)(ii) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
użyteczności publicznej odnośnie rozwoju zdolności w zakresie realizacji polityki i progra-
mów.

Obszary celu: Konwergencja

FS

Brak
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działanie 4: projeKTy piloTażowe
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65 Projekty pilotażowe angażujące społeczność lokalną w zarządzanie przy-
rodą, programy edukacyjne, programy mające na celu zwiększenie tury-
styki lub rozwój terenów położonych w pobliżu ostoi Natura 2000. Działa-
nia takie muszą być zintegrowane z lokalną strategią rozwoju. 

EFR

27(1)(a) Dywersyfikacja działalności w celu propagowania zróżni-
cowanego zatrudnienia wśród rybaków

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Program pilotażowy, propagujący rozwój działalności ekoturystycznej pro-
wadzonej przez rybaków, w tym szkolenia przekwalifikujące dotyczące ob-
sługi klienta i zarządzania małym przedsiębiorstwem, ograniczający nakład 
połowowy oraz przyczyniający się do bardziej zrównoważonego wykorzy-
stania zasobów.

27(1)(c) Programy szkoleń przekwalifikujących na zawody spoza ry-
bołówstwa morskiego

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak

37(a) Trwałe przyczynianie się do lepszego zarządzania i 
ochrony zasobów

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym wsparciu 
ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji działających w imieniu 
producentów bądź innych organizacji uznanych przez Kraj Członkowski…

37(b) Propagowanie selektywnych technik i narzędzi połowo-
wych, ograniczenie przyłowów 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym wsparciu 
ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji działających w imieniu 
producentów bądź innych organizacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Projekty pilotażowe mające na celu ocenę wpływu nowych przyjaznych 
przyrodzie narzędzi połowowych na przyłów oraz ich przydatność  
do wykorzystania na obszarach Natura 2000. 

37(c) Usuwanie zagubionych narzędzi połowowych z dna mor-
skiego w celu zwalczania połowów niezamierzonych; 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym wsparciu 
ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji działających w imieniu 
producentów bądź innych organizacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Projekty pilotażowe mające na celu zbadanie możliwości usunięcia narzę-
dzi połowowych z wybranych obszarów Natura 2000.

37(g) Rozwój, restrukturyzacja oraz polepszenie obszarów akwa-
kulturowych

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym wsparciu 
ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji działających w imieniu 
producentów bądź innych organizacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Projekty pilotażowe dotyczące przyjaznych przyrodzie technik wykorzysty-
wanych w akwakulturze.

37(i) Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie no-
wych metod i narzędzi szkoleniowych

Rybacy, inne Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym wsparciu 
ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji działających w imieniu 
producentów bądź innych organizacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Pilotażowe programy treningowe dla rybaków na obszarach Natura 2000, 
korzyści dla lokalnej społeczności, w tym możliwości płynące z turystyki.

37(j) Propagowanie partnerstwa pomiędzy naukowcami i 
przedsiębiorcami w sektorze rybołówstwa

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym wsparciu 
ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji działających w imieniu 
producentów bądź innych organizacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Program pilotażowy, mający na celu wsparcie współpracy pomiędzy na-
ukowcami, a rybakami, np. propagowanie projektów polegających na gro-
madzeniu i analizie danych, i które mogą przynieść korzyści dla społeczno-
ści lokalnej oraz przyczynić się do odpowiedniego zarządzania obszarem 
Natura 2000.

EFR

41(2)(b) Projekty pilotażowe: umożliwianie przetestowania pla-
nów zarządzania oraz planów przydziału nakładu poło-
wowego, w tym w razie konieczności ustanowionych stref 
zakazu połowów, w celu dokonania oceny konsekwencji 
biologicznych i finansowych, a także ekspery-mentalnego 
zarybiania 

Rybacy, inne, MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 41(1) projekty pilotażowe przeprowadzane przez podmiot gospodar-
czy, uznane stowarzyszenie handlowe bądź inny właściwy podmiot wyzna-
czony w tym celu przez państwo członkowskie, we współpracy z podmio-
tem naukowym lub technicznym.

Projekty służące ocenie poziomów zasobów rybnych na terenie Na-
tura 2000 i poza nim, przy zastosowaniu różnych sposobów zarządzania.

41(2)(c) Projekty pilotażowe: rozwój oraz testowanie metod po-
prawiających selektywne działanie narzędzi połowowych, 
ograniczających przyłowy, odrzuty i wpływ na środowisko, 
w szczególności na dnie morza 

Rybacy, inne, MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 41(1) projekty pilotażowe przeprowadzane przez podmiot gospodar-
czy, uznane stowarzyszenie handlowe bądź inny właściwy podmiot wyzna-
czony w tym celu przez państwo członkowskie, we współpracy z podmio-
tem naukowym lub technicznym.

Projekty pilotażowe mające na celu ocenę wpływu nowych przyjaznych 
przyrodzie narzędzi połowowych na przyłów oraz ich przydatność do wy-
korzystania na obszarach Natura 2000.

44(1)(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa. 

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dalszych infor-
macji dotyczących obszarów i beneficjentów

Program pilotażowy, propagujący rozwój działalności związanej z ekotury-
styką wśród rybaków, w tym szkolenia przekwalifikujące dotyczące obsługi 
klienta i zarządzania małym przedsiębiorstwem i/lub zarządzania obsza-
rem Natura 2000.

LIFE+

Brak

PR7

2(1)(i)(f ) Środowisko, np. zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska izagrożenia; ochrona i zrównowa-żone zarzą-
dzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi przez 
człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorodnością); 
technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie środo-
wiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynaro-dowa Kontekst: badania Projekt badawczy mający na celu wypróbowanie nowych metod zarządza-
nia, np. porównanie różnych systemów gospodarki łąkowo-pastwiskowej, 
w celu stwierdzenia, które są lepsze dla rodzimych motyli oraz ciem w Eu-
ropie

2(1(i)(g) Temat: transport (np. transport powierzchniowy i po-
wietrzny przyjazny środowisku)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynaro-dowa Kontekst: badania nad przystosowaniem/poprawą infrastruktury transpor-
towej w celu ograniczenia jej wpływu na obszary Natura 2000.

Badania nad skutecznością infrastruktury transportowej o mniejszym 
wpływie na środowisko, np. skuteczność przejść podziemnych dla gadów.
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63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65 Projekty pilotażowe angażujące społeczność lokalną w zarządzanie przy-
rodą, programy edukacyjne, programy mające na celu zwiększenie tury-
styki lub rozwój terenów położonych w pobliżu ostoi Natura 2000. Działa-
nia takie muszą być zintegrowane z lokalną strategią rozwoju. 

EFR

27(1)(a) Dywersyfikacja działalności w celu propagowania zróżni-
cowanego zatrudnienia wśród rybaków

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Program pilotażowy, propagujący rozwój działalności ekoturystycznej pro-
wadzonej przez rybaków, w tym szkolenia przekwalifikujące dotyczące ob-
sługi klienta i zarządzania małym przedsiębiorstwem, ograniczający nakład 
połowowy oraz przyczyniający się do bardziej zrównoważonego wykorzy-
stania zasobów.

27(1)(c) Programy szkoleń przekwalifikujących na zawody spoza ry-
bołówstwa morskiego

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak

37(a) Trwałe przyczynianie się do lepszego zarządzania i 
ochrony zasobów

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym wsparciu 
ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji działających w imieniu 
producentów bądź innych organizacji uznanych przez Kraj Członkowski…

37(b) Propagowanie selektywnych technik i narzędzi połowo-
wych, ograniczenie przyłowów 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym wsparciu 
ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji działających w imieniu 
producentów bądź innych organizacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Projekty pilotażowe mające na celu ocenę wpływu nowych przyjaznych 
przyrodzie narzędzi połowowych na przyłów oraz ich przydatność  
do wykorzystania na obszarach Natura 2000. 

37(c) Usuwanie zagubionych narzędzi połowowych z dna mor-
skiego w celu zwalczania połowów niezamierzonych; 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym wsparciu 
ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji działających w imieniu 
producentów bądź innych organizacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Projekty pilotażowe mające na celu zbadanie możliwości usunięcia narzę-
dzi połowowych z wybranych obszarów Natura 2000.

37(g) Rozwój, restrukturyzacja oraz polepszenie obszarów akwa-
kulturowych

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym wsparciu 
ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji działających w imieniu 
producentów bądź innych organizacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Projekty pilotażowe dotyczące przyjaznych przyrodzie technik wykorzysty-
wanych w akwakulturze.

37(i) Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie no-
wych metod i narzędzi szkoleniowych

Rybacy, inne Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym wsparciu 
ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji działających w imieniu 
producentów bądź innych organizacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Pilotażowe programy treningowe dla rybaków na obszarach Natura 2000, 
korzyści dla lokalnej społeczności, w tym możliwości płynące z turystyki.

37(j) Propagowanie partnerstwa pomiędzy naukowcami i 
przedsiębiorcami w sektorze rybołówstwa

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym wsparciu 
ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji działających w imieniu 
producentów bądź innych organizacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Program pilotażowy, mający na celu wsparcie współpracy pomiędzy na-
ukowcami, a rybakami, np. propagowanie projektów polegających na gro-
madzeniu i analizie danych, i które mogą przynieść korzyści dla społeczno-
ści lokalnej oraz przyczynić się do odpowiedniego zarządzania obszarem 
Natura 2000.

EFR

41(2)(b) Projekty pilotażowe: umożliwianie przetestowania pla-
nów zarządzania oraz planów przydziału nakładu poło-
wowego, w tym w razie konieczności ustanowionych stref 
zakazu połowów, w celu dokonania oceny konsekwencji 
biologicznych i finansowych, a także ekspery-mentalnego 
zarybiania 

Rybacy, inne, MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 41(1) projekty pilotażowe przeprowadzane przez podmiot gospodar-
czy, uznane stowarzyszenie handlowe bądź inny właściwy podmiot wyzna-
czony w tym celu przez państwo członkowskie, we współpracy z podmio-
tem naukowym lub technicznym.

Projekty służące ocenie poziomów zasobów rybnych na terenie Na-
tura 2000 i poza nim, przy zastosowaniu różnych sposobów zarządzania.

41(2)(c) Projekty pilotażowe: rozwój oraz testowanie metod po-
prawiających selektywne działanie narzędzi połowowych, 
ograniczających przyłowy, odrzuty i wpływ na środowisko, 
w szczególności na dnie morza 

Rybacy, inne, MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 41(1) projekty pilotażowe przeprowadzane przez podmiot gospodar-
czy, uznane stowarzyszenie handlowe bądź inny właściwy podmiot wyzna-
czony w tym celu przez państwo członkowskie, we współpracy z podmio-
tem naukowym lub technicznym.

Projekty pilotażowe mające na celu ocenę wpływu nowych przyjaznych 
przyrodzie narzędzi połowowych na przyłów oraz ich przydatność do wy-
korzystania na obszarach Natura 2000.

44(1)(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa. 

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dalszych infor-
macji dotyczących obszarów i beneficjentów

Program pilotażowy, propagujący rozwój działalności związanej z ekotury-
styką wśród rybaków, w tym szkolenia przekwalifikujące dotyczące obsługi 
klienta i zarządzania małym przedsiębiorstwem i/lub zarządzania obsza-
rem Natura 2000.

LIFE+

Brak

PR7

2(1)(i)(f ) Środowisko, np. zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska izagrożenia; ochrona i zrównowa-żone zarzą-
dzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi przez 
człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorodnością); 
technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie środo-
wiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynaro-dowa Kontekst: badania Projekt badawczy mający na celu wypróbowanie nowych metod zarządza-
nia, np. porównanie różnych systemów gospodarki łąkowo-pastwiskowej, 
w celu stwierdzenia, które są lepsze dla rodzimych motyli oraz ciem w Eu-
ropie

2(1(i)(g) Temat: transport (np. transport powierzchniowy i po-
wietrzny przyjazny środowisku)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynaro-dowa Kontekst: badania nad przystosowaniem/poprawą infrastruktury transpor-
towej w celu ograniczenia jej wpływu na obszary Natura 2000.

Badania nad skutecznością infrastruktury transportowej o mniejszym 
wpływie na środowisko, np. skuteczność przejść podziemnych dla gadów.
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4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000

Obszary celu: Konwergencja Projekty pilotażowe polegające na rehabilitacji obszarów zanieczyszczonych w celu zapewnienia infrastruktury służącej 
podmiotom gospodarczym przy jednoczesnej odnowie siedlisk– np. tworzenie nowych obszarów zalesionych/ rozwija-
nie obszarów podmokłych/ zapewnienie oczyszczania ścieków, z korzyściami dla siedlisk i gatunków występujących na 
pobliskiej ostoi Natura 2000.

4(5) Zapobieganie zagrożeniom, w tym opracowanie i wdrożenie planów zapobiegania i stawiania 
czoła zagrożeniom naturalnym i technologicznym 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: przygotowywanie 
planów i działań związanych z 
zarządzaniem ryzykiem

Projekty pilotażowe polegające na odnowie siedlisk poprzez sadzenie rodzimych gatunków drzew o niskim narażeniu 
na pożar (duże obszary); lub przywracanie gatunków charakterystycznych dla obszarów podmokłych, ujściowych lub 
przybrzeżnych, w celu ograniczenia ryzyka powodzi i erozji. Działania takie musiałyby stanowić część większego pro-
jektu. 

4(9) Inwestycje energetyczne, w tym poprawa sieci transeuropejskich, które przyczyniają się do po-
prawy bezpieczeństwa dostaw, integracji kwestii środowiska naturalnego, zwiększenia efektyw-
ności energetycznej oraz rozwoju energii odnawialnych 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: energia ze źródeł 
odnawialnych

Możliwe finansowanie dla projektów pilotażowych analizujących wykonalność przedsięwzięć polegających na przywra-
caniu i zarządzaniu terenami zalewowymi w celu produkcji elektryczności uzyskiwanej z energii wodnej, lub analizują-
cych korzyści płynące z wdrażania małych projektów wykorzystania biomasy na terenie rezerwatów przyrody. Działania 
możliwe do zrealizowania w kontekście regionalnych planów wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

4(10) Inwestycje w edukację, w tym w kształcenie zawodowe, przyczyniające się do podwyższenia 
atrakcyjności i jakości życia 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: szerokie działania 
edukacyjne

Przygotowanie i pilotowanie programu edukacyjnego mającego na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicz-
nej oraz poprawę jakości życia.

5(2)(c) Priorytet: Środowisko i zapobieganie ryzyku; stymulowanie efektywności energetycznej oraz 
produkcji energii odnawialnych, jak również rozwój efektywnych systemów zarządzania ener-
gią 

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: energia ze źródeł 
odnawialnych

Możliwe finansowanie dla projektów pilotażowych analizujących wykonalność przedsięwzięć polegających na przywra-
caniu i zarządzaniu terenami zalewowymi w celu produkcji elektryczności uzyskiwanej z energii wodnej, lub analizują-
cych korzyści płynące z wdrażania małych projektów wykorzystania biomasy na terenie rezerwatów przyrody. Działania 
możliwe do zrealizowania w kontekście regionalnych planów wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwe-
lowania ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i technolo-
gicznego

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie 

Kontekst: przygotowywanie 
planów i działań związanych z 
zarządzaniem ryzykiem

Projekty pilotażowe polegające na odnowie siedlisk poprzez sadzenie rodzimych gatunków drzew o niskim narażeniu 
na pożar (duże obszary); lub przywracanie gatunków charakterystycznych dla obszarów podmokłych, ujściowych lub 
przybrzeżnych, w celu ograniczenia ryzyka powodzi i erozji. Działania takie musiałyby stanowić część większego pro-
jektu.

6(1)(a) Wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju MŚP, turystyki, kultury oraz handlu 
transgranicznego 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: tworzenie miejsc 
pracy (np. w turystyce)

Pilotażowe sieci ekoturystyczne, w tym współpraca transgraniczna skupiająca się na obszarach Natura 2000.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie i 
poprawę wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania nimi, 
jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Pilotażowy program tworzenia miejsc pracy na obszarach Natura 2000, w kontekście rozwoju zrównoważonych środo-
wiskowo możliwości zatrudnienia w regionie transgranicznym. 

6(1)  
koniec

Propagowanie współpracy prawnej i administracyjnej, integracji transgranicznych rynków 
pracy, lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, równości płci i równości szans, szkoleń i in-
tegracji społecznej, a także wspólnego wykorzystywania zasobów ludzkich i infrastruktury na 
potrzeby BRT 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Rozwój pilotażowego transgranicznego rynku pracy dla osób profesjonalnie zajmujących się ochroną przyrody, wspie-
rający wymianę umiejętności oraz wspólnego korzystania z zasobów. W kontekście ogólnego rozwoju zrównoważo-
nego i przyjaznego środowisku zatrudnienia. 

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi nie-
objętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu, w ramach priorytetu: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, zapobiega-
nie zagrożeniom i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze trans-
narodowym. Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami 
przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie poża-
rom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagroże-
niami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego 
wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę;

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Obszary muszą być połą-
czone ze zlewnią rzeki/tere-
nami podmokłymi/morskimi/
przybrzeżnymi  

Projekt pilotażowy dotyczący środowiskowo zrównoważonego transnarodowego zarządzania zlewniami rzek, w tym za-
rządzanie obszarami Natura 2000. Projekt ten mógłby obejmować analizę roli, jaką spełniają te obszary dla ekosystemu 
obszaru Natura 2000 oraz pilotażowe instrumenty ekonomiczne umożliwiające odpowiednie rozpoznanie korzyści pły-
nących z tej roli.

6(3)a Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: współpracy międzyregio-
nalnej skupiającej się na innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy oraz na działaniach 
prewencyjnych w odniesieniu do środowiska i zapobieganiu zagrożeniom w rozumieniu art. 5 
pkt 1 i 2

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje bene-
ficjentów z co najmniej trzech państw, z któ-
rych przynajmniej co najmniej dwa muszą 
być państwami członkowskimi (Art. 19 ust. 2)

Możliwe finansowanie dla projektów pilotażowych, w których Natura 2000 stanowi integralną część współpracy między-
regionalnej w zakresie środowiska i zapobieganiu zagrożeniom

6(3)b Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: wymiany doświadczeń do-
tyczących rozpoznawania, transferu i rozpowszechniania najlepszych praktyk, w tym dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, o którym mowa w art. 8

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca trans-graniczna. Przynajmniej trzy 
kraje powinny uczestniczyć, z których co 
najmniej dwa muszą być państwami człon-
kowskimi (patrz art. 19 ust. 2)

Programy pilotażowe przeznaczone dla edukacji oraz wymiany umiejętności pośród władz zajmujących się zarządza-
niem Natura 2000

6(3)c Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie działań obejmujących bada-
nia, gromadzenie danych, jak również obserwację i analizę tendencji rozwojowych we Wspól-
nocie.

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca międzyregionalna. Przynajmniej trzy 
kraje powinny uczestniczyć, z których co 
najmniej dwa muszą być państwami człon-
kowskimi (patrz art. 19 ust. 2)

10 Obszary o naturalnych oraz geograficznych utrudnieniach: finansowanie inwestycji, których 
celem jest poprawa dostępności, promowanie i rozwój działalności gospodarczej związanej z 
dziedzictwem kulturowym, promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów natural-
nych i pobudzanie sektora turystycznego. 

Jedynie obszary z naturalnymi oraz geogra-
ficznymi utrudnieniami

Pilotażowe przedsięwzięcia w dziedzinie ekoturystyki, w tym opis dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz po-
prawa dostępu do obiektów, np. przygotowanie przyjaznych środowisku, nadbrzeżnych ścieżek spacerowych lub rowe-
rowych na terenie o bogatym dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym, w tym na obszarach Natura 2000 oraz ob-
szarach z naturalnymi utrudnieniami.

EFS

Brak

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz 
może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycz-
nej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, 
transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego

Obszary celu: Konwergencja Możliwość wdrażania małych projektów pilotażowych przy większych projektach rozwojowych– np. próbne nowe kory-
tarze migracji ryb przy projekcie budowy tamy. 
Nowe pilotażowe metody rozwoju przyjaznych przyrodzie korytarzy transportowych o niskim ryzyku (np. nowe techno-
logie budowy przejść nadziemnych i podziemnych). Przedsięwzięcia takie mogą zostać zrealizowane jedynie jako część 
większego projektu transportowego.
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady
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4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000

Obszary celu: Konwergencja Projekty pilotażowe polegające na rehabilitacji obszarów zanieczyszczonych w celu zapewnienia infrastruktury służącej 
podmiotom gospodarczym przy jednoczesnej odnowie siedlisk– np. tworzenie nowych obszarów zalesionych/ rozwija-
nie obszarów podmokłych/ zapewnienie oczyszczania ścieków, z korzyściami dla siedlisk i gatunków występujących na 
pobliskiej ostoi Natura 2000.

4(5) Zapobieganie zagrożeniom, w tym opracowanie i wdrożenie planów zapobiegania i stawiania 
czoła zagrożeniom naturalnym i technologicznym 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: przygotowywanie 
planów i działań związanych z 
zarządzaniem ryzykiem

Projekty pilotażowe polegające na odnowie siedlisk poprzez sadzenie rodzimych gatunków drzew o niskim narażeniu 
na pożar (duże obszary); lub przywracanie gatunków charakterystycznych dla obszarów podmokłych, ujściowych lub 
przybrzeżnych, w celu ograniczenia ryzyka powodzi i erozji. Działania takie musiałyby stanowić część większego pro-
jektu. 

4(9) Inwestycje energetyczne, w tym poprawa sieci transeuropejskich, które przyczyniają się do po-
prawy bezpieczeństwa dostaw, integracji kwestii środowiska naturalnego, zwiększenia efektyw-
ności energetycznej oraz rozwoju energii odnawialnych 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: energia ze źródeł 
odnawialnych

Możliwe finansowanie dla projektów pilotażowych analizujących wykonalność przedsięwzięć polegających na przywra-
caniu i zarządzaniu terenami zalewowymi w celu produkcji elektryczności uzyskiwanej z energii wodnej, lub analizują-
cych korzyści płynące z wdrażania małych projektów wykorzystania biomasy na terenie rezerwatów przyrody. Działania 
możliwe do zrealizowania w kontekście regionalnych planów wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

4(10) Inwestycje w edukację, w tym w kształcenie zawodowe, przyczyniające się do podwyższenia 
atrakcyjności i jakości życia 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: szerokie działania 
edukacyjne

Przygotowanie i pilotowanie programu edukacyjnego mającego na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicz-
nej oraz poprawę jakości życia.

5(2)(c) Priorytet: Środowisko i zapobieganie ryzyku; stymulowanie efektywności energetycznej oraz 
produkcji energii odnawialnych, jak również rozwój efektywnych systemów zarządzania ener-
gią 

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: energia ze źródeł 
odnawialnych

Możliwe finansowanie dla projektów pilotażowych analizujących wykonalność przedsięwzięć polegających na przywra-
caniu i zarządzaniu terenami zalewowymi w celu produkcji elektryczności uzyskiwanej z energii wodnej, lub analizują-
cych korzyści płynące z wdrażania małych projektów wykorzystania biomasy na terenie rezerwatów przyrody. Działania 
możliwe do zrealizowania w kontekście regionalnych planów wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwe-
lowania ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i technolo-
gicznego

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie 

Kontekst: przygotowywanie 
planów i działań związanych z 
zarządzaniem ryzykiem

Projekty pilotażowe polegające na odnowie siedlisk poprzez sadzenie rodzimych gatunków drzew o niskim narażeniu 
na pożar (duże obszary); lub przywracanie gatunków charakterystycznych dla obszarów podmokłych, ujściowych lub 
przybrzeżnych, w celu ograniczenia ryzyka powodzi i erozji. Działania takie musiałyby stanowić część większego pro-
jektu.

6(1)(a) Wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju MŚP, turystyki, kultury oraz handlu 
transgranicznego 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: tworzenie miejsc 
pracy (np. w turystyce)

Pilotażowe sieci ekoturystyczne, w tym współpraca transgraniczna skupiająca się na obszarach Natura 2000.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie i 
poprawę wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania nimi, 
jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Pilotażowy program tworzenia miejsc pracy na obszarach Natura 2000, w kontekście rozwoju zrównoważonych środo-
wiskowo możliwości zatrudnienia w regionie transgranicznym. 

6(1)  
koniec

Propagowanie współpracy prawnej i administracyjnej, integracji transgranicznych rynków 
pracy, lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, równości płci i równości szans, szkoleń i in-
tegracji społecznej, a także wspólnego wykorzystywania zasobów ludzkich i infrastruktury na 
potrzeby BRT 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Rozwój pilotażowego transgranicznego rynku pracy dla osób profesjonalnie zajmujących się ochroną przyrody, wspie-
rający wymianę umiejętności oraz wspólnego korzystania z zasobów. W kontekście ogólnego rozwoju zrównoważo-
nego i przyjaznego środowisku zatrudnienia. 

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi nie-
objętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu, w ramach priorytetu: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, zapobiega-
nie zagrożeniom i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze trans-
narodowym. Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami 
przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie poża-
rom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagroże-
niami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego 
wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę;

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Obszary muszą być połą-
czone ze zlewnią rzeki/tere-
nami podmokłymi/morskimi/
przybrzeżnymi  

Projekt pilotażowy dotyczący środowiskowo zrównoważonego transnarodowego zarządzania zlewniami rzek, w tym za-
rządzanie obszarami Natura 2000. Projekt ten mógłby obejmować analizę roli, jaką spełniają te obszary dla ekosystemu 
obszaru Natura 2000 oraz pilotażowe instrumenty ekonomiczne umożliwiające odpowiednie rozpoznanie korzyści pły-
nących z tej roli.

6(3)a Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: współpracy międzyregio-
nalnej skupiającej się na innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy oraz na działaniach 
prewencyjnych w odniesieniu do środowiska i zapobieganiu zagrożeniom w rozumieniu art. 5 
pkt 1 i 2

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje bene-
ficjentów z co najmniej trzech państw, z któ-
rych przynajmniej co najmniej dwa muszą 
być państwami członkowskimi (Art. 19 ust. 2)

Możliwe finansowanie dla projektów pilotażowych, w których Natura 2000 stanowi integralną część współpracy między-
regionalnej w zakresie środowiska i zapobieganiu zagrożeniom

6(3)b Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: wymiany doświadczeń do-
tyczących rozpoznawania, transferu i rozpowszechniania najlepszych praktyk, w tym dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, o którym mowa w art. 8

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca trans-graniczna. Przynajmniej trzy 
kraje powinny uczestniczyć, z których co 
najmniej dwa muszą być państwami człon-
kowskimi (patrz art. 19 ust. 2)

Programy pilotażowe przeznaczone dla edukacji oraz wymiany umiejętności pośród władz zajmujących się zarządza-
niem Natura 2000

6(3)c Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie działań obejmujących bada-
nia, gromadzenie danych, jak również obserwację i analizę tendencji rozwojowych we Wspól-
nocie.

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca międzyregionalna. Przynajmniej trzy 
kraje powinny uczestniczyć, z których co 
najmniej dwa muszą być państwami człon-
kowskimi (patrz art. 19 ust. 2)

10 Obszary o naturalnych oraz geograficznych utrudnieniach: finansowanie inwestycji, których 
celem jest poprawa dostępności, promowanie i rozwój działalności gospodarczej związanej z 
dziedzictwem kulturowym, promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów natural-
nych i pobudzanie sektora turystycznego. 

Jedynie obszary z naturalnymi oraz geogra-
ficznymi utrudnieniami

Pilotażowe przedsięwzięcia w dziedzinie ekoturystyki, w tym opis dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz po-
prawa dostępu do obiektów, np. przygotowanie przyjaznych środowisku, nadbrzeżnych ścieżek spacerowych lub rowe-
rowych na terenie o bogatym dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym, w tym na obszarach Natura 2000 oraz ob-
szarach z naturalnymi utrudnieniami.

EFS

Brak

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz 
może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycz-
nej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, 
transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego

Obszary celu: Konwergencja Możliwość wdrażania małych projektów pilotażowych przy większych projektach rozwojowych– np. próbne nowe kory-
tarze migracji ryb przy projekcie budowy tamy. 
Nowe pilotażowe metody rozwoju przyjaznych przyrodzie korytarzy transportowych o niskim ryzyku (np. nowe techno-
logie budowy przejść nadziemnych i podziemnych). Przedsięwzięcia takie mogą zostać zrealizowane jedynie jako część 
większego projektu transportowego.
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działanie 5: opracowanie planów zarządzania, sTraTeGii i proGraMów
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 57: Wsparcie, o którym mowa w art. 52 lit. b) 
ppkt iii), obejmuje:
a) sporządzenie planów ochrony i zarządzania 
terenami Natura 2000 i innymi miejscami o dużej 
wartości przyrodniczej, działania na rzecz świa-
domości związanej ze środowiskiem naturalnym 
oraz inwestycje związane z utrzymaniem, odbu-
dową i poprawą stanu dziedzictwa przyrodni-
czego oraz z rozwojem obszarów o dużej warto-
ści przyrodniczej.

Możliwość sfinansowania prac związanych z przygotowaniem programu ochrony dla dużej ostoi na 
obszarach wiejskich– np. park narodowy z obszarami leśnymi, podmokłymi, nadrzecznymi. Może 
obejmować zarządzanie gruntami wykorzystywanymi pod różne uprawy. 

63 Leader Wszystkie możliwe
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65 Lokalne grupy działania mogą włączyć opracowanie programów ochrony do celów lokalnej strategii 
rozwoju. Dałoby to możliwość realizacji projektów zachęcających do zrównoważonego zarządzania 
siedliskami wrażliwymi.

EFR

Brak

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwa-
lifikują się do pomocy lub otrzymują taką pomoc 
na ten sam cel w ramach innych instrumentów 
finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). Kwalifiko-
walne jeśli spełniają kryteria dotyczące wartości 
dodanej określone w art. 3 oraz są zgodne z dzia-
łaniami wymienionymi w Załączniku I.

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(5) Zapobieganie ryzyku, w tym przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu zapobiega-
nie i niwelowanie ryzyka naturalnego i technologicznego

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: przygotowywanie planów i działań 
związanych z zarządzaniem ryzykiem

Możliwość sfinansowania prac związanych z opracowaniem programu ochrony, ale jedynie w sytua-
cji, kiedy zarządzanie obszarem Natura 2000 jest ważne dla zarządzania ryzykiem (np. zapobieganie 
powodziom).

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwe-
lowania ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i technolo-
gicznego

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: przygotowywanie planów i działań 
związanych z zarządzaniem ryzykiem

Możliwość sfinansowania prac związanych z opracowaniem programu ochrony, ale jedynie w sytua-
cji, kiedy zarządzanie obszarem Natura 2000 jest ważne dla zarządzania ryzykiem (np. zapobieganie 
powodziom).

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie 
ochrony i wspólnego zarządzania środowiskiem jak również zapobieganie zagrożeniom natu-
ralnym i technologicznym c) wspieranie powiązań pomiędzy obszarami miejskimi

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca trans-graniczna. Przynajmniej dwa 
kraje powinny uczestniczyć, jedno z nich 
musi być członkiem UE (patrz art. 19 ust. 1)

Kontekst: pojedyncze obszary Natura 2000 jako 
część szerszej sieci.

Może być to opracowywanie programów ochrony dla transgranicznej (Art. 6 ust. 1 b) lub transnaro-
dowej (Art. 6 ust. 2 b) sieci ostoi, lub pojedynczej transgranicznej ostoi (np. zlewni rzeki, strefy przy-
brzeżnej). Działanie takie powinno być rozpatrywane w kontekście szerszych planów rozwoju regio-
nalnego.

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom 
i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze transnarodowym. 
Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeż-
nymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, su-
szom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami 
naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego 
wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca transnarodowa. Przynajmniej dwa 
kraje powinny uczestniczyć, jedno z nich 
musi być członkiem UE (patrz art. 19 ust. 1)

Obszary muszą być połączone ze zlewnią rzeki/
terenami podmokłymi/morskimi/przybrzeżnymi 

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej.

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca transnarodowa. Przynajmniej dwa 
kraje powinny uczestniczyć, jedno z nich 
musi być członkiem UE (patrz art. 19 ust. 1)

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe Rozwój projektów zarządzania transnarodowymi terenami Natura 2000 położonymi w pobliżu 
ośrodków miejskich w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju i/lub ochrony kulturowego dziedzi-
ctwa regionu

EFS

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
publicznych w szczególności poprzez wspieranie mechanizmów pozwalających na lepsze 
opracowywanie, monitorowanie oraz ocenę dobrej polityki i programów, w tym poprzez ana-
lizy, statystyki i porady ekspertów, wspieranie koordynacji międzyresortowej i dialogu między 
odpowiednimi podmiotami publicznymi i prywatnymi

Obszary celu: Konwergencja Możliwość pokrycia kosztów działań mających na celu wzmocnienie instytucjonalne administracji, 
która będzie odpowiedzialna za opracowanie programów ochrony (dla pojedynczych obszarów lub 
regionalnych sieci obszarów Natura 2000).

FS

Brak



45

działanie 5: opracowanie planów zarządzania, sTraTeGii i proGraMów
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 57: Wsparcie, o którym mowa w art. 52 lit. b) 
ppkt iii), obejmuje:
a) sporządzenie planów ochrony i zarządzania 
terenami Natura 2000 i innymi miejscami o dużej 
wartości przyrodniczej, działania na rzecz świa-
domości związanej ze środowiskiem naturalnym 
oraz inwestycje związane z utrzymaniem, odbu-
dową i poprawą stanu dziedzictwa przyrodni-
czego oraz z rozwojem obszarów o dużej warto-
ści przyrodniczej.

Możliwość sfinansowania prac związanych z przygotowaniem programu ochrony dla dużej ostoi na 
obszarach wiejskich– np. park narodowy z obszarami leśnymi, podmokłymi, nadrzecznymi. Może 
obejmować zarządzanie gruntami wykorzystywanymi pod różne uprawy. 

63 Leader Wszystkie możliwe
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65 Lokalne grupy działania mogą włączyć opracowanie programów ochrony do celów lokalnej strategii 
rozwoju. Dałoby to możliwość realizacji projektów zachęcających do zrównoważonego zarządzania 
siedliskami wrażliwymi.

EFR

Brak

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwa-
lifikują się do pomocy lub otrzymują taką pomoc 
na ten sam cel w ramach innych instrumentów 
finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). Kwalifiko-
walne jeśli spełniają kryteria dotyczące wartości 
dodanej określone w art. 3 oraz są zgodne z dzia-
łaniami wymienionymi w Załączniku I.

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(5) Zapobieganie ryzyku, w tym przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu zapobiega-
nie i niwelowanie ryzyka naturalnego i technologicznego

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: przygotowywanie planów i działań 
związanych z zarządzaniem ryzykiem

Możliwość sfinansowania prac związanych z opracowaniem programu ochrony, ale jedynie w sytua-
cji, kiedy zarządzanie obszarem Natura 2000 jest ważne dla zarządzania ryzykiem (np. zapobieganie 
powodziom).

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwe-
lowania ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i technolo-
gicznego

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: przygotowywanie planów i działań 
związanych z zarządzaniem ryzykiem

Możliwość sfinansowania prac związanych z opracowaniem programu ochrony, ale jedynie w sytua-
cji, kiedy zarządzanie obszarem Natura 2000 jest ważne dla zarządzania ryzykiem (np. zapobieganie 
powodziom).

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie 
ochrony i wspólnego zarządzania środowiskiem jak również zapobieganie zagrożeniom natu-
ralnym i technologicznym c) wspieranie powiązań pomiędzy obszarami miejskimi

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca trans-graniczna. Przynajmniej dwa 
kraje powinny uczestniczyć, jedno z nich 
musi być członkiem UE (patrz art. 19 ust. 1)

Kontekst: pojedyncze obszary Natura 2000 jako 
część szerszej sieci.

Może być to opracowywanie programów ochrony dla transgranicznej (Art. 6 ust. 1 b) lub transnaro-
dowej (Art. 6 ust. 2 b) sieci ostoi, lub pojedynczej transgranicznej ostoi (np. zlewni rzeki, strefy przy-
brzeżnej). Działanie takie powinno być rozpatrywane w kontekście szerszych planów rozwoju regio-
nalnego.

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom 
i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze transnarodowym. 
Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeż-
nymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, su-
szom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami 
naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego 
wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca transnarodowa. Przynajmniej dwa 
kraje powinny uczestniczyć, jedno z nich 
musi być członkiem UE (patrz art. 19 ust. 1)

Obszary muszą być połączone ze zlewnią rzeki/
terenami podmokłymi/morskimi/przybrzeżnymi 

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej.

Europejska współpraca terytorialna, współ-
praca transnarodowa. Przynajmniej dwa 
kraje powinny uczestniczyć, jedno z nich 
musi być członkiem UE (patrz art. 19 ust. 1)

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe Rozwój projektów zarządzania transnarodowymi terenami Natura 2000 położonymi w pobliżu 
ośrodków miejskich w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju i/lub ochrony kulturowego dziedzi-
ctwa regionu

EFS

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
publicznych w szczególności poprzez wspieranie mechanizmów pozwalających na lepsze 
opracowywanie, monitorowanie oraz ocenę dobrej polityki i programów, w tym poprzez ana-
lizy, statystyki i porady ekspertów, wspieranie koordynacji międzyresortowej i dialogu między 
odpowiednimi podmiotami publicznymi i prywatnymi

Obszary celu: Konwergencja Możliwość pokrycia kosztów działań mających na celu wzmocnienie instytucjonalne administracji, 
która będzie odpowiedzialna za opracowanie programów ochrony (dla pojedynczych obszarów lub 
regionalnych sieci obszarów Natura 2000).

FS

Brak
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działanie 6: usTanowienie insTyTucji zarządzających
Fundusz Opis Grupy celowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

52(d) Działanie na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju. 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 59(e)

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65 Możliwość ustanowienia organów zarządzających danym obszarem w kontekście lokalnej strategii 
rozwoju, być może jako partnerstwa publiczno-prywatne.

EFR

Brak

LIFE+

Brak

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Możliwe wsparcie dla ustanowienia regionalnego organu zarządzającego w celu promowania zrów-
noważonego wykorzystania zasobów bioróżnorodności i ochrony przyrody.

6(1)(e) Rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego: rozwój współ-
pracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktur, w szczególności w sektorach 
takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

Kontekst: szeroko rozumiane działania współ-
pracy transgranicznej

Możliwe wsparcie dla ustanowienia transgranicznego organu zarządzającego– przyczyniałoby się to 
do zarządzania obszarami Natura 2000, ale z perspektywy zdrowia, kultury, turystyki, edukacji, itp.

6(2)(b) Współpraca bilateralna między regionami nadmorskimi, poprzez finansowanie sieci i działań 
sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu, w ramach priorytetu: gospodarka 
wodna, w jednoznacznym wymiarze ponadnarodowym, w tym ochrona i zarządzanie zlew-
niami rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi i terenami pod-
mokłymi

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

Kontekst: szeroko rozumiane działania współ-
pracy transgranicznej. 

Możliwość ustanowienia organu transnarodowego odpowiedzialnego za zarządzanie transnaro-
dową strefą terenów położonych w zlewni rzeki/ na obszarach podmokłych/ nadbrzeżnych. Głównie 
dotyczyłoby to szerszego zarządzania regionem/zbiornikami wodnymi i i/lub zarządzania ryzykiem, 
ale odnosiłoby się również do zarządzania obszarami Natura 2000 traktując je jako część całego pro-
cesu zarządzania.

EFS

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb uży-
teczności publicznej w zakresie dobrych projektów polityki i programów, ich monitorowania 
oraz oceny, w tym poprzez badania, statystyki i porady ekspertów, wsparcie dla koordynacji 
międzyresortowej i dialogu między właściwymi organami publicznymi i prywatnymi.

Obszary celu: Konwergencja Możliwe wsparcie dla restrukturyzacji struktur/organów administracji, w celu stworzenia dobrych 
struktur do zarządzania środowiskowego na poziomie regionalnym (w tym zarządzanie obszarami 
Natura 2000).

FS

Brak
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działanie 6: usTanowienie insTyTucji zarządzających
Fundusz Opis Grupy celowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

52(d) Działanie na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju. 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 59(e)

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65 Możliwość ustanowienia organów zarządzających danym obszarem w kontekście lokalnej strategii 
rozwoju, być może jako partnerstwa publiczno-prywatne.

EFR

Brak

LIFE+

Brak

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Możliwe wsparcie dla ustanowienia regionalnego organu zarządzającego w celu promowania zrów-
noważonego wykorzystania zasobów bioróżnorodności i ochrony przyrody.

6(1)(e) Rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego: rozwój współ-
pracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktur, w szczególności w sektorach 
takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

Kontekst: szeroko rozumiane działania współ-
pracy transgranicznej

Możliwe wsparcie dla ustanowienia transgranicznego organu zarządzającego– przyczyniałoby się to 
do zarządzania obszarami Natura 2000, ale z perspektywy zdrowia, kultury, turystyki, edukacji, itp.

6(2)(b) Współpraca bilateralna między regionami nadmorskimi, poprzez finansowanie sieci i działań 
sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu, w ramach priorytetu: gospodarka 
wodna, w jednoznacznym wymiarze ponadnarodowym, w tym ochrona i zarządzanie zlew-
niami rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi i terenami pod-
mokłymi

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

Kontekst: szeroko rozumiane działania współ-
pracy transgranicznej. 

Możliwość ustanowienia organu transnarodowego odpowiedzialnego za zarządzanie transnaro-
dową strefą terenów położonych w zlewni rzeki/ na obszarach podmokłych/ nadbrzeżnych. Głównie 
dotyczyłoby to szerszego zarządzania regionem/zbiornikami wodnymi i i/lub zarządzania ryzykiem, 
ale odnosiłoby się również do zarządzania obszarami Natura 2000 traktując je jako część całego pro-
cesu zarządzania.

EFS

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb uży-
teczności publicznej w zakresie dobrych projektów polityki i programów, ich monitorowania 
oraz oceny, w tym poprzez badania, statystyki i porady ekspertów, wsparcie dla koordynacji 
międzyresortowej i dialogu między właściwymi organami publicznymi i prywatnymi.

Obszary celu: Konwergencja Możliwe wsparcie dla restrukturyzacji struktur/organów administracji, w celu stworzenia dobrych 
struktur do zarządzania środowiskowego na poziomie regionalnym (w tym zarządzanie obszarami 
Natura 2000).

FS

Brak
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działanie 7: KonsulTacje i nawiązywanie współpracy– oTwarTe  
spoTKania, nawiązywanie KonTaKTów, współpraca z właścicielaMi GrunTów

Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

52(d) Działanie na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju. 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 59 Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci oraz wzmocnienia instytucjonalnego, o ile jest to związane z 
celami środowiskowymi zawartymi w lokalnej strategii rozwoju.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Zobacz art. 61–65 Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci regionalnych lub ponadregionalnych (w odniesieniu do lo-
kalnych planów rozwoju) w celu promowania najlepszych praktyk. Można zastosować na przykład 
w celu: wymiany doświadczeń pomiędzy społecznościami wiejskimi w zarządzaniu terenami Na-
tura 2000, podkreślenia możliwości ekonomicznych i społecznych lub propagowania informacji 
wśród właścicieli gruntów.

EFR

37(i) Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie no-
wych metod i narzędzi szkoleniowych

Rybacy, inne Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdra-
żane przy aktywnym wsparciu ze strony samych 
przedsiębiorców bądź organizacji działających 
w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Możliwe wsparcie dla rozwoju sieci umożliwiających wymianę informacji dotyczących technik poło-
wowych o mniejszym wpływie na środowisko/przyjaznej przyrodzie akwakultury, itp.

37(j) Propagowanie partnerstwa pomiędzy naukowcami i 
przedsiębiorcami w sektorze rybołówstwa

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdra-
żane przy aktywnym wsparciu ze strony samych 
przedsiębiorców bądź organizacji działających 
w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Możliwe wsparcie dla uczestnictwa naukowców w sieciach tworzonych w sektorze rybołówstwa oraz 
rozwoju inicjatyw na rzecz partnerstw pomiędzy sektorem rybołówstwa, a sektorem nauki.

44(1)(h) Propagowanie współpracy międzyregionalnej i międzyna-
rodowej pomiędzy poszczególnymi podmiotami w obsza-
rach rybołówstwa, głównie w drodze tworzenia sieci i roz-
powszechniania najlepszych praktyk 

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 40 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu 
uzyskania dalszych informacji dotyczących ob-
szarów i beneficjentów

Możliwe wsparcie dla tworzenia międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy w odniesieniu 
do przyjaznych przyrodzie praktyk połowowych oraz roli rybaków i jednostek zajmujących się  
akwakulturą w kontekście sieci Natura 2000.

44(1)(i) Nabywanie umiejętności oraz pomoc przy opracowaniu i 
wdrożeniu lokalnej strategii rozwoju

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 40 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 40 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu 
uzyskania dalszych informacji dotyczących ob-
szarów i beneficjentów

Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci oraz wzmocnienia instytucjonalnego, o ile jest to związane z 
celami środowiskowymi zawartymi w lokalnej strategii rozwoju.

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwa-
lifikują się do pomocy lub otrzymują taką pomoc 
na ten sam cel w ramach innych instrumentów 
finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). Kwalifiko-
walne, jeśli spełniają kryteria dotyczące wartości 
dodanej określone w art. 3 oraz są zgodne z dzia-
łaniami wymienionymi w Załączniku I.

PR7

2(1)(i)(f ) Środowisko, np. zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone zarzą-
dzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi przez 
człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorodnością); 
technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie środo-
wiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: jako część projektu badawczego, gdy 
potrzebne jest zaangażowanie stron zaintereso-
wanych

Projekt badawczy związany z zarządzaniem obszarami Natura 2000, który mógłby zawierać konsul-
tacje z zainteresowanymi stronami, ocenę akceptowalności rozwiązań związanych z zarządzaniem, 
ocenę korzyści wynikających z istnienia obszarów Natura 2000, itp.

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron

Możliwe wsparcie dla tworzenia regionalnych sieci, wymiany pozytywnych doświadczeń w celu in-
formowania o korzyściach ekonomicznych wynikających z istnienia obszarów Natura 2000.

4(5) Zapobieganie ryzyku, w tym przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu zapobiega-
nie i niwelowanie ryzyka naturalnego i technologicznego

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron (zarządzanie ryzykiem)

Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci wykorzystujących potencjał sieci Natura 2000 w zapobieganiu 
ryzyku. Może odnosić się do zaangażowania właścicieli pobliskich gruntów.

4(6) Turystyka, w tym promocja zasobów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrównowa-
żonej turystyki, ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla wspierania rozwoju 
społeczno-gospodarczego, zwiększenie podaży usług turystycznych poprzez nowe usługi o 
wyższej wartości dodanej oraz wspieranie nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron (turystyka)

Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci przyczyniających się do rozwoju regionalnych planów dla sek-
tora turystycznego, w tym dialog nad korzyściami i możliwościami płynącymi z ustanowienia obsza-
rów Natura 2000 na poziomie lokalnym i regionalnym.

4(10) Inwestycje edukacyjne, w tym w kształcenie zawodowe,  które przyczyniają się do wzrostu 
atrakcyjności i jakości życia 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron (edukacja)

Tworzenie sieci regionalnych oraz prowadzenie konsultacji dotyczących edukacji ekologicznej, wyko-
rzystując sieć Natura 2000 jako materiał edukacyjny.

5(2)(a) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: stymulowanie inwestycji w celu rekultywacji środowiska naturalnego, w tym tere-
nów i gruntów skażonych, dotkniętych procesem pustynnienia oraz poprzemysłowych

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie 

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron 

Możliwe wsparcie dla przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami społeczności i podmiotów lo-
kalnych, na które może oddziaływać rekultywacja danego terenu, np. Natura 2000 lub tereny leżące 
w jej pobliżu

5(2)(b) Priorytet: Środowisko i zapobieganie ryzyku: w szczególności propagowanie rozwoju infra-
struktury związanej z różnorodnością biologiczną oraz inwestycji w tereny Natura 2000, w 
przypadku gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju gospodarczego lub dywersyfi-
kacji obszarów wiejskich 

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron

Możliwe wsparcie dla przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami społeczności i podmiotów lo-
kalnych, na których może oddziaływać dany projekt infrastrukturalny na obszarach Natura 2000.

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwe-
lowania ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i technolo-
gicznego 

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron (zarządzanie ryzykiem)

Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci wykorzystujących potencjał sieci Natura 2000 w zapobieganiu 
ryzyku. Może odnosić się do zaangażowania właścicieli pobliskich gruntów.

5(2)(f ) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspie-
rania rozwoju społecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturo-
wych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: dziedzictwo przyrodnicze/kulturowe: 
jako część projektu/inicjatywy, gdy potrzebne 
jest zaangażowanie zainteresowanych stron

Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci przyczyniających się do rozwoju regionalnych planów dla sek-
tora turystycznego, w tym dialog nad korzyściami i możliwościami płynącymi z ustanowienia obsza-
rów Natura 2000 na poziomie lokalnym i regionalnym.
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działanie 7: KonsulTacje i nawiązywanie współpracy– oTwarTe  
spoTKania, nawiązywanie KonTaKTów, współpraca z właścicielaMi GrunTów

Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

52(d) Działanie na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju. 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 59 Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci oraz wzmocnienia instytucjonalnego, o ile jest to związane z 
celami środowiskowymi zawartymi w lokalnej strategii rozwoju.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Zobacz art. 61–65 Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci regionalnych lub ponadregionalnych (w odniesieniu do lo-
kalnych planów rozwoju) w celu promowania najlepszych praktyk. Można zastosować na przykład 
w celu: wymiany doświadczeń pomiędzy społecznościami wiejskimi w zarządzaniu terenami Na-
tura 2000, podkreślenia możliwości ekonomicznych i społecznych lub propagowania informacji 
wśród właścicieli gruntów.

EFR

37(i) Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie no-
wych metod i narzędzi szkoleniowych

Rybacy, inne Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdra-
żane przy aktywnym wsparciu ze strony samych 
przedsiębiorców bądź organizacji działających 
w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Możliwe wsparcie dla rozwoju sieci umożliwiających wymianę informacji dotyczących technik poło-
wowych o mniejszym wpływie na środowisko/przyjaznej przyrodzie akwakultury, itp.

37(j) Propagowanie partnerstwa pomiędzy naukowcami i 
przedsiębiorcami w sektorze rybołówstwa

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdra-
żane przy aktywnym wsparciu ze strony samych 
przedsiębiorców bądź organizacji działających 
w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Możliwe wsparcie dla uczestnictwa naukowców w sieciach tworzonych w sektorze rybołówstwa oraz 
rozwoju inicjatyw na rzecz partnerstw pomiędzy sektorem rybołówstwa, a sektorem nauki.

44(1)(h) Propagowanie współpracy międzyregionalnej i międzyna-
rodowej pomiędzy poszczególnymi podmiotami w obsza-
rach rybołówstwa, głównie w drodze tworzenia sieci i roz-
powszechniania najlepszych praktyk 

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 40 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu 
uzyskania dalszych informacji dotyczących ob-
szarów i beneficjentów

Możliwe wsparcie dla tworzenia międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy w odniesieniu 
do przyjaznych przyrodzie praktyk połowowych oraz roli rybaków i jednostek zajmujących się  
akwakulturą w kontekście sieci Natura 2000.

44(1)(i) Nabywanie umiejętności oraz pomoc przy opracowaniu i 
wdrożeniu lokalnej strategii rozwoju

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 40 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 40 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu 
uzyskania dalszych informacji dotyczących ob-
szarów i beneficjentów

Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci oraz wzmocnienia instytucjonalnego, o ile jest to związane z 
celami środowiskowymi zawartymi w lokalnej strategii rozwoju.

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwa-
lifikują się do pomocy lub otrzymują taką pomoc 
na ten sam cel w ramach innych instrumentów 
finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). Kwalifiko-
walne, jeśli spełniają kryteria dotyczące wartości 
dodanej określone w art. 3 oraz są zgodne z dzia-
łaniami wymienionymi w Załączniku I.

PR7

2(1)(i)(f ) Środowisko, np. zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone zarzą-
dzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi przez 
człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorodnością); 
technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie środo-
wiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: jako część projektu badawczego, gdy 
potrzebne jest zaangażowanie stron zaintereso-
wanych

Projekt badawczy związany z zarządzaniem obszarami Natura 2000, który mógłby zawierać konsul-
tacje z zainteresowanymi stronami, ocenę akceptowalności rozwiązań związanych z zarządzaniem, 
ocenę korzyści wynikających z istnienia obszarów Natura 2000, itp.

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron

Możliwe wsparcie dla tworzenia regionalnych sieci, wymiany pozytywnych doświadczeń w celu in-
formowania o korzyściach ekonomicznych wynikających z istnienia obszarów Natura 2000.

4(5) Zapobieganie ryzyku, w tym przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu zapobiega-
nie i niwelowanie ryzyka naturalnego i technologicznego

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron (zarządzanie ryzykiem)

Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci wykorzystujących potencjał sieci Natura 2000 w zapobieganiu 
ryzyku. Może odnosić się do zaangażowania właścicieli pobliskich gruntów.

4(6) Turystyka, w tym promocja zasobów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrównowa-
żonej turystyki, ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla wspierania rozwoju 
społeczno-gospodarczego, zwiększenie podaży usług turystycznych poprzez nowe usługi o 
wyższej wartości dodanej oraz wspieranie nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron (turystyka)

Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci przyczyniających się do rozwoju regionalnych planów dla sek-
tora turystycznego, w tym dialog nad korzyściami i możliwościami płynącymi z ustanowienia obsza-
rów Natura 2000 na poziomie lokalnym i regionalnym.

4(10) Inwestycje edukacyjne, w tym w kształcenie zawodowe,  które przyczyniają się do wzrostu 
atrakcyjności i jakości życia 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron (edukacja)

Tworzenie sieci regionalnych oraz prowadzenie konsultacji dotyczących edukacji ekologicznej, wyko-
rzystując sieć Natura 2000 jako materiał edukacyjny.

5(2)(a) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: stymulowanie inwestycji w celu rekultywacji środowiska naturalnego, w tym tere-
nów i gruntów skażonych, dotkniętych procesem pustynnienia oraz poprzemysłowych

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie 

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron 

Możliwe wsparcie dla przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami społeczności i podmiotów lo-
kalnych, na które może oddziaływać rekultywacja danego terenu, np. Natura 2000 lub tereny leżące 
w jej pobliżu

5(2)(b) Priorytet: Środowisko i zapobieganie ryzyku: w szczególności propagowanie rozwoju infra-
struktury związanej z różnorodnością biologiczną oraz inwestycji w tereny Natura 2000, w 
przypadku gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju gospodarczego lub dywersyfi-
kacji obszarów wiejskich 

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron

Możliwe wsparcie dla przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami społeczności i podmiotów lo-
kalnych, na których może oddziaływać dany projekt infrastrukturalny na obszarach Natura 2000.

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwe-
lowania ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i technolo-
gicznego 

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron (zarządzanie ryzykiem)

Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci wykorzystujących potencjał sieci Natura 2000 w zapobieganiu 
ryzyku. Może odnosić się do zaangażowania właścicieli pobliskich gruntów.

5(2)(f ) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspie-
rania rozwoju społecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturo-
wych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: dziedzictwo przyrodnicze/kulturowe: 
jako część projektu/inicjatywy, gdy potrzebne 
jest zaangażowanie zainteresowanych stron

Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci przyczyniających się do rozwoju regionalnych planów dla sek-
tora turystycznego, w tym dialog nad korzyściami i możliwościami płynącymi z ustanowienia obsza-
rów Natura 2000 na poziomie lokalnym i regionalnym.
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

6(1)(a) Współpraca transgraniczna: stymulowanie przedsiębiorczości oraz, w szczególności, rozwoju 
MŚP, turystyki, kultury i handlu przygranicznego

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron

Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci przyczyniających się do rozwoju regionalnych planów dla sek-
tora turystycznego, w tym dialog nad korzyściami i możliwościami płynącymi z ustanowienia obsza-
rów Natura 2000 na poziomie lokalnym i regionalnym.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie 
ochrony i wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi, jak również zapobie-
ganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron

Możliwe wsparcie dla rozwoju sieci transgranicznych w celu opracowania regionalnych planów 
zrównoważonego zarządzania środowiskowego, turystyki, edukacji i/lub ochrony przyrody/dziedzi-
ctwa kulturowego , w tym zarządzania obszarami Natura 2000.

6(1)(e) Rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego: rozwój współ-
pracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktur, w szczególności w sektorach 
takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja.

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: szerokie transgraniczne inicjatywy edu-
kacyjne 

Możliwe wsparcie dla transgranicznych sieci w celu umożliwienia skutecznego wykorzystania zaso-
bów ludzkich na poziomie regionalnym na rzecz obszarów Natura 2000.

6(1) 
koniec

Współpraca transgraniczna: propagowanie  współpracy prawnej i administracyjnej, integra-
cji transgranicznych rynków pracy, lokalnych inicjatyw sprzyjających zatrudnieniu, lokalnych 
inicjatyw na rzecz zatrudnienia, równości płci i równości szans, szkoleń i integracji społecznej, 
wspólnego wykorzystania zasobów ludzkich i infrastruktury BiRT

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe Rozwój prac związanych z opracowaniem programu transnarodowych obszarów Natura 2000 w po-
bliżu centrów miejskich w celu wspierania zrównoważonego rozwoju i/lub ochrony dziedzictwa kul-
turowego w danym regionie. 

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom 
i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze transnarodowym. 
Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeż-
nymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, su-
szom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami 
naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego 
wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron. 

Możliwe wsparcie dla konsultacji i tworzenia sieci w odniesieniu do transgranicznych planów zarzą-
dzania i/lub planów zarządzania ryzykiem dla obszarów nadmorskich, z uwzględnieniem aspektów 
zarządzania obszarami Natura 2000.

6(3(a) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: współpracy międzyregio-
nalnej skupiającej się na innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy oraz na działaniach 
prewencyjnych w odniesieniu do środowiska i zapobieganiu zagrożeniom w rozumieniu art. 5 
pkt 1 i 2 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, 
z których przynajmniej co najmniej dwa 
muszą być państwami członkowskimi (Art. 
19 ust. 2)

Możliwe wsparcie dla rozwoju dużych sieci związanych z zarządzaniem obszarami Natura 2000, w 
celu umożliwienia wymiany doświadczeń, wiedzy fachowej, gromadzenia danych, informacji, itp. 
Możliwe wsparcie dla współpracy regionalnej, transferu wiedzy i wzmocnienia instytucjonalnego dla 

‘nowych’ państw członkowskich.

6(3)(b) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie wymiany doświadczeń do-
tyczących rozpoznawania, transferu i rozpowszechniania najlepszych praktyk, w tym dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, o którym mowa w art. 8 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, 
z których przynajmniej co najmniej dwa 
muszą być państwami członkowskimi (Art. 
19 ust. 2)

6(3)(c) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie działań obejmujących bada-
nia, gromadzenie danych, jak również obserwację i analizę tendencji rozwojowych we Wspól-
nocie 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, 
z których przynajmniej co najmniej dwa 
muszą być państwami członkowskimi (Art. 
19 ust. 2)

8 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekul-
tywacja środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, oraz zachowanie 
i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, 
rozwój lokalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz 
ludności z uwzględnieniem zmian struktur demograficznych

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron. Wymóg: wymiar miejski. 

Możliwe wsparcie dla konsultacji ze społecznością lokalną/ zainteresowanymi stronami dla miejskich 
obszarów Natura 2000, w ramach szerszego projektu rehabilitacji terenów miejskich.

10 Obszary o niekorzystnym położeniu geograficznym i warunkach przyrodniczych: finansowa-
nie inwestycji, których celem jest poprawa dostępności, promowanie i rozwój działalności go-
spodarczej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym,  promowanie zrównowa-
żonego wykorzystania zasobów naturalnych i wspieranie zrównoważonej turystyki.

Jedynie obszary z geograficznymi oraz natu-
ralnymi utrudnieniami..

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron

Budowanie sieci obszarów z naturalnymi utrudnieniami, w celu promowania wymiany doświadczeń 
i pomysłów na to, w jaki sposób obszary Natura 2000 mogą przyczyniać się do wzrostu gospodar-
czego w regionie.

EFS

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb uży-
teczności publicznej w zakresie dobrych projektów polityki i programów, ich monitorowania 
oraz oceny, w tym poprzez badania, statystyki i porady ekspertów, wsparcie koordynacji mię-
dzyresortowej i dialogu między właściwymi organami publicznymi i prywatnymi.

Obszary celu: Konwergencja Tworzenie sieci pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, wydziałami, administracją pub-
liczną oraz jednostkami dostarczającymi usługi publiczne, itp. w odniesieniu do zarządzania środowi-
skowego, a w szczególności do sieci Natura 2000.

3(2)(b)(ii) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb uży-
teczności publicznej odnośnie rozwoju zdolności w zakresie realizacji polityki i programów.

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron

FS

Brak
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

6(1)(a) Współpraca transgraniczna: stymulowanie przedsiębiorczości oraz, w szczególności, rozwoju 
MŚP, turystyki, kultury i handlu przygranicznego

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron

Możliwe wsparcie dla tworzenia sieci przyczyniających się do rozwoju regionalnych planów dla sek-
tora turystycznego, w tym dialog nad korzyściami i możliwościami płynącymi z ustanowienia obsza-
rów Natura 2000 na poziomie lokalnym i regionalnym.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie 
ochrony i wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi, jak również zapobie-
ganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron

Możliwe wsparcie dla rozwoju sieci transgranicznych w celu opracowania regionalnych planów 
zrównoważonego zarządzania środowiskowego, turystyki, edukacji i/lub ochrony przyrody/dziedzi-
ctwa kulturowego , w tym zarządzania obszarami Natura 2000.

6(1)(e) Rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego: rozwój współ-
pracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktur, w szczególności w sektorach 
takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja.

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: szerokie transgraniczne inicjatywy edu-
kacyjne 

Możliwe wsparcie dla transgranicznych sieci w celu umożliwienia skutecznego wykorzystania zaso-
bów ludzkich na poziomie regionalnym na rzecz obszarów Natura 2000.

6(1) 
koniec

Współpraca transgraniczna: propagowanie  współpracy prawnej i administracyjnej, integra-
cji transgranicznych rynków pracy, lokalnych inicjatyw sprzyjających zatrudnieniu, lokalnych 
inicjatyw na rzecz zatrudnienia, równości płci i równości szans, szkoleń i integracji społecznej, 
wspólnego wykorzystania zasobów ludzkich i infrastruktury BiRT

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe Rozwój prac związanych z opracowaniem programu transnarodowych obszarów Natura 2000 w po-
bliżu centrów miejskich w celu wspierania zrównoważonego rozwoju i/lub ochrony dziedzictwa kul-
turowego w danym regionie. 

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom 
i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze transnarodowym. 
Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeż-
nymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, su-
szom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami 
naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego 
wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron. 

Możliwe wsparcie dla konsultacji i tworzenia sieci w odniesieniu do transgranicznych planów zarzą-
dzania i/lub planów zarządzania ryzykiem dla obszarów nadmorskich, z uwzględnieniem aspektów 
zarządzania obszarami Natura 2000.

6(3(a) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: współpracy międzyregio-
nalnej skupiającej się na innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy oraz na działaniach 
prewencyjnych w odniesieniu do środowiska i zapobieganiu zagrożeniom w rozumieniu art. 5 
pkt 1 i 2 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, 
z których przynajmniej co najmniej dwa 
muszą być państwami członkowskimi (Art. 
19 ust. 2)

Możliwe wsparcie dla rozwoju dużych sieci związanych z zarządzaniem obszarami Natura 2000, w 
celu umożliwienia wymiany doświadczeń, wiedzy fachowej, gromadzenia danych, informacji, itp. 
Możliwe wsparcie dla współpracy regionalnej, transferu wiedzy i wzmocnienia instytucjonalnego dla 

‘nowych’ państw członkowskich.

6(3)(b) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie wymiany doświadczeń do-
tyczących rozpoznawania, transferu i rozpowszechniania najlepszych praktyk, w tym dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, o którym mowa w art. 8 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, 
z których przynajmniej co najmniej dwa 
muszą być państwami członkowskimi (Art. 
19 ust. 2)

6(3)(c) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie działań obejmujących bada-
nia, gromadzenie danych, jak również obserwację i analizę tendencji rozwojowych we Wspól-
nocie 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, 
z których przynajmniej co najmniej dwa 
muszą być państwami członkowskimi (Art. 
19 ust. 2)

8 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekul-
tywacja środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, oraz zachowanie 
i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, 
rozwój lokalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz 
ludności z uwzględnieniem zmian struktur demograficznych

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron. Wymóg: wymiar miejski. 

Możliwe wsparcie dla konsultacji ze społecznością lokalną/ zainteresowanymi stronami dla miejskich 
obszarów Natura 2000, w ramach szerszego projektu rehabilitacji terenów miejskich.

10 Obszary o niekorzystnym położeniu geograficznym i warunkach przyrodniczych: finansowa-
nie inwestycji, których celem jest poprawa dostępności, promowanie i rozwój działalności go-
spodarczej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym,  promowanie zrównowa-
żonego wykorzystania zasobów naturalnych i wspieranie zrównoważonej turystyki.

Jedynie obszary z geograficznymi oraz natu-
ralnymi utrudnieniami..

Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron

Budowanie sieci obszarów z naturalnymi utrudnieniami, w celu promowania wymiany doświadczeń 
i pomysłów na to, w jaki sposób obszary Natura 2000 mogą przyczyniać się do wzrostu gospodar-
czego w regionie.

EFS

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb uży-
teczności publicznej w zakresie dobrych projektów polityki i programów, ich monitorowania 
oraz oceny, w tym poprzez badania, statystyki i porady ekspertów, wsparcie koordynacji mię-
dzyresortowej i dialogu między właściwymi organami publicznymi i prywatnymi.

Obszary celu: Konwergencja Tworzenie sieci pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, wydziałami, administracją pub-
liczną oraz jednostkami dostarczającymi usługi publiczne, itp. w odniesieniu do zarządzania środowi-
skowego, a w szczególności do sieci Natura 2000.

3(2)(b)(ii) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb uży-
teczności publicznej odnośnie rozwoju zdolności w zakresie realizacji polityki i programów.

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: jako część projektu/inicjatywy, gdy po-
trzebne jest zaangażowanie zainteresowanych 
stron

FS

Brak
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działanie 8: aKTualizacja planów zarządzania, sTraTeGii i proGraMów
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 57: Wsparcie, o którym mowa w 52 lit. b) ppkt 
iii), obejmuje: a) sporządzenie planów ochrony 
i zarządzania terenami Natura 2000 i innymi 
miejscami o dużej wartości przyrodniczej, dzia-
łania na rzecz świadomości związanej ze środo-
wiskiem naturalnym oraz inwestycje związane z 
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dzie-
dzictwa przyrodniczego oraz z rozwojem obsza-
rów o dużej wartości przyrodniczej

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Możliwe wsparcie dla przeglądu planów, tam gdzie jest to ważne dla lokalnych celów rozwojowych– 
np. przegląd planów zarządzania w celu zwiększenia zaangażowania społeczności lokalnej oraz moż-
liwości edukacyjnych (w partnerstwie z odpowiednimi władzami).

EFR

Brak

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwa-
lifikują się do pomocy lub otrzymują taką pomoc 
na ten sam cel w ramach innych instrumentów 
finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). Kwalifiko-
walne, jeśli spełniają kryteria dotyczące wartości 
dodanej określone w art. 3 oraz są zgodne z dzia-
łaniami wymienionymi w Załączniku I.

PR7

2(1)(i)f ) Środowisko, np. zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone zarzą-
dzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi przez 
człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorodnością); 
technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie środo-
wiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynaro-dowa Kontekst: badania Programy badawcze mające na celu określenie skuteczności oryginalnych planów zarządzania oraz 
opracowanie koncepcji do uwzględnienia w przyszłym zarządzaniu obszarami i siecią Natura 2000 w 
szerszym kontekście.

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(5) Zapobieganie ryzyku, w tym przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu zapobie-
ganie i niwelowanie ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i 
technologicznego

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: przygotowywanie planów i działań 
związanych z zarządzaniem ryzykiem

Przegląd planów sporządzonych dla obszarów Natura 2000 w kontekście zarządzania ryzykiem na 
poziomie regionalnym.

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwe-
lowania ryzyka naturalnego i technologicznego

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: przygotowywanie planów i działań 
związanych z zarządzaniem ryzykiem

Przegląd planów sporządzonych dla obszarów Natura 2000 w kontekście zarządzania ryzykiem na 
poziomie regionalnym.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie 
ochrony i wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi, jak również zapobie-
ganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: pojedyncze obszary Natura 2000 jako 
część szerszej sieci 

Przegląd planów w celu wykorzystania synergii transgranicznych– np. przegląd planów związanych z 
obszarami położonymi w pobliżu sąsiadujących krajów (np. zlewnie rzek, obszary przybrzeżne).

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom 
i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze transnarodowym. 
Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeż-
nymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, su-
szom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami 
naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego 
wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Obszary muszą być połączone ze zlewnią rzeki/
terenami podmokłymi/morskimi/przybrzeżnymi 

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe Możliwe finansowanie projektów zarządzania transnarodowymi ośrodkami miejskimi oraz otaczają-
cymi ich obszarami w celu poprawy zrównoważonego rozwoju i/lub ochrony kulturowego dziedzi-
ctwa regionu, np. zarządzania terenami Natura 2000 na danym obszarze

EFS

Brak

FS

Brak
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działanie 8: aKTualizacja planów zarządzania, sTraTeGii i proGraMów
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EFRROW

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 57: Wsparcie, o którym mowa w 52 lit. b) ppkt 
iii), obejmuje: a) sporządzenie planów ochrony 
i zarządzania terenami Natura 2000 i innymi 
miejscami o dużej wartości przyrodniczej, dzia-
łania na rzecz świadomości związanej ze środo-
wiskiem naturalnym oraz inwestycje związane z 
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dzie-
dzictwa przyrodniczego oraz z rozwojem obsza-
rów o dużej wartości przyrodniczej

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Możliwe wsparcie dla przeglądu planów, tam gdzie jest to ważne dla lokalnych celów rozwojowych– 
np. przegląd planów zarządzania w celu zwiększenia zaangażowania społeczności lokalnej oraz moż-
liwości edukacyjnych (w partnerstwie z odpowiednimi władzami).

EFR

Brak

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwa-
lifikują się do pomocy lub otrzymują taką pomoc 
na ten sam cel w ramach innych instrumentów 
finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). Kwalifiko-
walne, jeśli spełniają kryteria dotyczące wartości 
dodanej określone w art. 3 oraz są zgodne z dzia-
łaniami wymienionymi w Załączniku I.

PR7

2(1)(i)f ) Środowisko, np. zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone zarzą-
dzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi przez 
człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorodnością); 
technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie środo-
wiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynaro-dowa Kontekst: badania Programy badawcze mające na celu określenie skuteczności oryginalnych planów zarządzania oraz 
opracowanie koncepcji do uwzględnienia w przyszłym zarządzaniu obszarami i siecią Natura 2000 w 
szerszym kontekście.

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(5) Zapobieganie ryzyku, w tym przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu zapobie-
ganie i niwelowanie ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i 
technologicznego

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: przygotowywanie planów i działań 
związanych z zarządzaniem ryzykiem

Przegląd planów sporządzonych dla obszarów Natura 2000 w kontekście zarządzania ryzykiem na 
poziomie regionalnym.

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwe-
lowania ryzyka naturalnego i technologicznego

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: przygotowywanie planów i działań 
związanych z zarządzaniem ryzykiem

Przegląd planów sporządzonych dla obszarów Natura 2000 w kontekście zarządzania ryzykiem na 
poziomie regionalnym.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie 
ochrony i wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi, jak również zapobie-
ganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: pojedyncze obszary Natura 2000 jako 
część szerszej sieci 

Przegląd planów w celu wykorzystania synergii transgranicznych– np. przegląd planów związanych z 
obszarami położonymi w pobliżu sąsiadujących krajów (np. zlewnie rzek, obszary przybrzeżne).

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom 
i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze transnarodowym. 
Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeż-
nymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, su-
szom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami 
naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego 
wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Obszary muszą być połączone ze zlewnią rzeki/
terenami podmokłymi/morskimi/przybrzeżnymi 

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe Możliwe finansowanie projektów zarządzania transnarodowymi ośrodkami miejskimi oraz otaczają-
cymi ich obszarami w celu poprawy zrównoważonego rozwoju i/lub ochrony kulturowego dziedzi-
ctwa regionu, np. zarządzania terenami Natura 2000 na danym obszarze

EFS

Brak

FS

Brak
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działanie 9: KoszTy operacyjne insTyTucji zarządzających
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

52(d) Działanie na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 59(e)

EFR

Brak

LIFE+

Brak

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych 

EFS

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych

FS

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych
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działanie 9: KoszTy operacyjne insTyTucji zarządzających
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EFRROW

52(d) Działanie na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 59(e)

EFR

Brak

LIFE+

Brak

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych 

EFS

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych

FS

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych
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działanie 10: uTrzyManie oGólnodosTĘpnej  
infrasTruKTury – udosTĘpnianie i KorzysTanie z obszarów naTura 2000

Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

36(a)(iv) Płatności rolnośrodowiskowe Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 39 i art. 51. Beneficjent płatności musi przestrze-
gać wymogów wzajemnej zgodności oraz pewnych obowiąz-
kowych standardów określonych w legislacji krajowej

Promocja publicznego dostępu do obszaru może być włączona do programów rolno
-środowiskowych, płatności mogą pokrywać np. koszty zapewnienia, że okolice ogól-
nodostępnych szlaków nie będą podlegały innym formom zagospodarowania, w pań-
stwach członkowskich, gdzie nie jest to wymogiem wzajemnej zgodności.

36(b)(v) Płatności leśnośrodowiskowe prywatni właściciele 
lasów, gminy

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42

Zobacz art. 47 oraz art. 51. Beneficjent płatności musi prze-
strzegać wymogów wzajemnej zgodności.

Promocja publicznego dostępu do obszaru może być włączona do programów leśno-
środowiskowych, płatności mogą pokrywać np. koszty utrzymania ścieżek, mostów, itp.

52(b)(Iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak 57: Wsparcie, o którym mowa w 52 lit. b) ppkt iii), obejmuje: 
a) sporządzenie planów ochrony i zarządzania terenami Na-
tura 2000 i innymi miejscami o dużej wartości przyrodniczej, 
działania na rzecz świadomości związanej ze środowiskiem 
naturalnym oraz inwestycje związane z utrzymaniem, odbu-
dową i poprawą stanu dziedzictwa przyrodniczego oraz z roz-
wojem obszarów o dużej wartości przyrodniczej;

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. W ramach lokalnej strategii rozwoju, możliwe wsparcie dla utrzymania infrastruktury 
dostępu publicznego, w celu wspierania edukacji, ekoturystyki lub korzyści środowisko-
wych.

EFR

44(1)(b) Działania w zakresie restrukturyzacji i reorientacji, w szcze-
gólności przez propagowanie ekoturystyki, pod warun-
kiem, że działania te nie powodują zwiększenia nakładu 
połowowego

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43  
ust. 3 i 4

Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Możliwe wykorzystanie dla utrzymania lub poprawy infrastruktury dostępu publicz-
nego na obszarach przybrzeżnych, w celu stymulacji rozwoju ekoturystyki.

44(1)(e) Wsparcie na rzecz infrastruktury oraz usług dla drobnej 
działalności rybackiej oraz turystyki, w celu zwiększenia ko-
rzyści płynących dla małych społeczności rybackich. 

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43  
ust. 3 i 4

Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Możliwe finansowanie dla infrastruktury publicznego dostępu związanej z turystyką na 
jakimkolwiek obszarze Natura 2000, gdzie lepszy dostęp może przynieść korzyści dla 
społeczności celowej (np. poprzez ciągłą działalność w sektorze ekoturystyki lub wzrost 
takiej działalności).

LIFE+

Brak

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000;

Obszary celu: Konwergencja Możliwe finansowanie dla utrzymania/modernizacji istniejącej infrastruktury  
publicznego dostępu np. modernizacja ścieżek spacerowych. Ma także zastosowanie  
w utrzymaniu/modernizacji infrastruktury transgranicznych/transnarodowych  
obszarów Natura 2000. 5(2)(b) Priorytet: Środowisko i zapobieganie ryzyku: propagowanie rozwoju infrastruktury związanej 

z różnorodnością biologiczną oraz inwestycji w tereny Natura 2000, w przypadku gdy przyczy-
nia się to do zrównoważonego rozwoju gospodarczego lub dywersyfikacji obszarów wiejskich 

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie i 
poprawę wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania nimi, 
jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe

EFS

Brak

FS

Brak
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działanie 10: uTrzyManie oGólnodosTĘpnej  
infrasTruKTury – udosTĘpnianie i KorzysTanie z obszarów naTura 2000

Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

36(a)(iv) Płatności rolnośrodowiskowe Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 39 i art. 51. Beneficjent płatności musi przestrze-
gać wymogów wzajemnej zgodności oraz pewnych obowiąz-
kowych standardów określonych w legislacji krajowej

Promocja publicznego dostępu do obszaru może być włączona do programów rolno
-środowiskowych, płatności mogą pokrywać np. koszty zapewnienia, że okolice ogól-
nodostępnych szlaków nie będą podlegały innym formom zagospodarowania, w pań-
stwach członkowskich, gdzie nie jest to wymogiem wzajemnej zgodności.

36(b)(v) Płatności leśnośrodowiskowe prywatni właściciele 
lasów, gminy

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42

Zobacz art. 47 oraz art. 51. Beneficjent płatności musi prze-
strzegać wymogów wzajemnej zgodności.

Promocja publicznego dostępu do obszaru może być włączona do programów leśno-
środowiskowych, płatności mogą pokrywać np. koszty utrzymania ścieżek, mostów, itp.

52(b)(Iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak 57: Wsparcie, o którym mowa w 52 lit. b) ppkt iii), obejmuje: 
a) sporządzenie planów ochrony i zarządzania terenami Na-
tura 2000 i innymi miejscami o dużej wartości przyrodniczej, 
działania na rzecz świadomości związanej ze środowiskiem 
naturalnym oraz inwestycje związane z utrzymaniem, odbu-
dową i poprawą stanu dziedzictwa przyrodniczego oraz z roz-
wojem obszarów o dużej wartości przyrodniczej;

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. W ramach lokalnej strategii rozwoju, możliwe wsparcie dla utrzymania infrastruktury 
dostępu publicznego, w celu wspierania edukacji, ekoturystyki lub korzyści środowisko-
wych.

EFR

44(1)(b) Działania w zakresie restrukturyzacji i reorientacji, w szcze-
gólności przez propagowanie ekoturystyki, pod warun-
kiem, że działania te nie powodują zwiększenia nakładu 
połowowego

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43  
ust. 3 i 4

Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Możliwe wykorzystanie dla utrzymania lub poprawy infrastruktury dostępu publicz-
nego na obszarach przybrzeżnych, w celu stymulacji rozwoju ekoturystyki.

44(1)(e) Wsparcie na rzecz infrastruktury oraz usług dla drobnej 
działalności rybackiej oraz turystyki, w celu zwiększenia ko-
rzyści płynących dla małych społeczności rybackich. 

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43  
ust. 3 i 4

Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Możliwe finansowanie dla infrastruktury publicznego dostępu związanej z turystyką na 
jakimkolwiek obszarze Natura 2000, gdzie lepszy dostęp może przynieść korzyści dla 
społeczności celowej (np. poprzez ciągłą działalność w sektorze ekoturystyki lub wzrost 
takiej działalności).

LIFE+

Brak

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000;

Obszary celu: Konwergencja Możliwe finansowanie dla utrzymania/modernizacji istniejącej infrastruktury  
publicznego dostępu np. modernizacja ścieżek spacerowych. Ma także zastosowanie  
w utrzymaniu/modernizacji infrastruktury transgranicznych/transnarodowych  
obszarów Natura 2000. 5(2)(b) Priorytet: Środowisko i zapobieganie ryzyku: propagowanie rozwoju infrastruktury związanej 

z różnorodnością biologiczną oraz inwestycji w tereny Natura 2000, w przypadku gdy przyczy-
nia się to do zrównoważonego rozwoju gospodarczego lub dywersyfikacji obszarów wiejskich 

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie i 
poprawę wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania nimi, 
jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe

EFS

Brak

FS

Brak
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działanie 11: bieżące KoszTy zaTrudnienia
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

Brak

EFR

Brak

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe  Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do 
pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach 
innych instrumentów finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). 
Działania kwalifikowalne jedynie w przypadku okoliczności 
opisanych w art. 5 ust. 5 oraz jeżeli spełniają kryteria doty-
czące europejskiej wartości dodanej określone w art.3.

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych

EFS

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych

FS

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych
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działanie 11: bieżące KoszTy zaTrudnienia
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

Brak

EFR

Brak

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe  Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do 
pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach 
innych instrumentów finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). 
Działania kwalifikowalne jedynie w przypadku okoliczności 
opisanych w art. 5 ust. 5 oraz jeżeli spełniają kryteria doty-
czące europejskiej wartości dodanej określone w art.3.

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych

EFS

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych

FS

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych
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działanie 12: zarządzanie działaniaMi ochronnyMi – siedlisKa
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

36 (a)(i) Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na 
obszarach górskich

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50.  

Zobacz art. 37. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użytków 
rolnych (WUR). Zobacz art. 51 Rozporządzenia 1782/2003. Jest to 
płatność kompensująca i nie zostały dla niej określone żadne kry-
teria zgodności środowiskowej poza kryteriami wyznaczonymi w 
obowiązkowych wymogach gospodarowania (które obejmują Dy-
rektywy Ptasią i Siedliskową) oraz zasadami dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska (które mogą obejmować standardy 
dotyczące minimalnego poziomu utrzymania) związane z płatnoś-
ciami w ramach Filaru 1. Jedynym pozostałym wymogiem nałożo-
nym na beneficjentów płatności jest kontynuacja działalności rolni-
czej przez przynajmniej 5 lat. Zarządzanie działaniami ochronnymi 
zależeć więc będzie od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej.

Płatności mogą być wykorzystane do wsparcia tradycyjnego zrównoważonego eks-
tensywnego rolnictwa na obszarach, gdzie jest to potrzebne dla utrzymania cennych 
siedlisk– np. wypas na połoninach lub na otwartych obszarach stepowych. Należy 
pamiętać, że wsparcie nie zależy od żadnych środowiskowych kryteriów zgodności 
poza kryteriami wzajemnej zgodności. Dlatego też, płatności te powinny być zinte-
growane z programami rolno-środowiskowymi lub inicjatywami doradczymi w celu 
zapewnienia, że podejmowane będą najbardziej odpowiednie działania odnośnie 
zarządzania gruntami. 

36(a)(ii) Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na 
obszarach innych niż obszary górskie

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 37. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użytków 
rolnych (WUR). Zobacz art. 51 Rozporządzenia 1782/2003 oraz 
powyższy paragraf na temat zgodności środowiskowej.

36(a)(iii) Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z 
dyrektywą 2000/60/WE

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 38. Odnosi się jedynie do działań obowiązkowych 
oraz wykorzystywanych użytków rolnych (WUR). Płatności z ty-
tułu poniesionych kosztów i utracone dochody. Zobacz art. 51 
Rozporządzenia 1782/2003.

Wiele możliwych zastosowań: np. wielokośne łąki, ograniczenia odnoszące się do 
nowych systemów odwadniających, wymagania dotyczące utrzymania żywopłotów. 
Działania podejmowane zależeć będą od programów ochrony realizowanych przez 
krajowe organy odpowiedzialne za zarządzanie wdrażaniem Dyrektyw Ptasiej i Sied-
liskowej na poziomie krajowym. Płatności wypłacane są rolnikom/właścicielom grun-
tów z tytułu poniesionych kosztów, np. koszt obniżonej produkcji ze względu  
na wymóg niższej gęstości wypasu. Korzyści środowiskowe będą więc zależne  
od planów zarządzania obszarami, w powiązaniu z płatnościami  
dla obszarów Natura 2000.

36 (a)(iv) Płatności rolnośrodowiskowe Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 39 oraz art. 51. Beneficjenci muszą przestrzegać kry-
teriów wzajemnej zgodności oraz pewnych obowiązkowych 
standardów określonych w prawodawstwie krajowym. Płatności 
przysługują jedynie na działania, które wychodzą poza wymogi 
wzajemnej zgodności. Płatności przysługują z tytułu poniesio-
nych kosztów i utraconych dochodów; czyli nie zawierają one 
żadnych zachęt.

Płatności za utrzymanie obszarów obfitujących w rośliny stanowiące  
pokarm dla niedźwiedzi w pobliżu siedlisk leśnych.  
Wiele rozwiązań dostępnych jest w tym względzie dla państw członkowskich, a pro-
gramy rolno-środowiskowe mogą być zorganizowane w taki sposób, aby można było 
je łatwo dostosowywać do różnych wymogów regionalnych. Ponieważ płatności rolno

-środowiskowe mają stanowić instrument przyczyniający się do osiągnięcia celów śro-
dowiskowych, można je rozpropagować wśród odbiorców płatności kompensujących 
w ramach art. 36 lit. a, ppkt. i, ii, iii. Programy rolno-środowiskowe mogłyby  
być nakierowane na grunty rolne położone pomiędzy kluczowymi  
obszarami Natura 2000, w celu stworzenia korytarzy przyrodniczych  
łączących ważne siedliska. 

36(a)(vi) Wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych [grunty 
rolne]

Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 41. Tymczasowe grodzenie dla celów wypasu, ograniczanie  
publicznego dostępu lub inne działania rolnicze; budowa koziarni;  
grodzenie w celu odseparowania stada od arterii wodnych.

36(b)(i) Pierwsze zalesianie gruntów rolnych Wszystkie możliwe Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Wartości płatności zależą od kategorii beneficjentów– zobacz art. 
43. Wsparcie pokrywa koszty założenia, koszty utrzymania do pię-
ciu lat oraz płatności z tytułu utraconych dochodów przez okres 
do 15 lat. Po zalesieniu, tereny te nie będą prawdopodobnie 
kwalifikować się do wsparcia w ramach jednolitych płatności na 
gospodarstwo. Zobacz art. 51– beneficjenci muszą przestrzegać 
kryteriów wzajemnej zgodności.

Możliwe finansowanie dla odnowy rodzimych lasów, tam gdzie uległy one zniszczeniu; 
możliwe połączenie z innymi projektami odnowy siedlisk w celu stworzenia połączo-
nej sieci obszarów Natura 2000 (art. 10 Dyrektywy Siedliskowej). Przed zalesianiem na-
leży rozpatrzyć czy takie działanie przyniesie korzyści dla bioróżnorodności, gdyż wraz 
z zalesieniem danego obszaru, jego wartość w zakresie różnorodności biologicznej 
może ulec obniżeniu, w zależności od tego, co znajdowało się na obszarze przed zale-
sieniem. Obszary zalesione mogą kwalifikować się do płatności leśno-środowiskowych 
w celu zapewnienia zrównoważonej gospodarki leśnej. Zalesione obszary mogą być 
pomocne w tworzeniu korytarzy przyrodniczych pomiędzy obszarami Natura 2000.

36(b)(ii) Pierwsze zakładanie systemów rolnoleśnych na gruntach 
rolnych

Rolnicy Obszary rolnicze Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42. 

Zobacz art.44. Wsparcie pokrywa jedynie koszty założenia. Ist-
nieje więc potrzeba zapewnienia ciągłego utrzymania tych tere-
nów w ramach na przykład programów rolno-środowiskowych. 
Powstaje pytanie, czy systemy rolnoleśne będą kwalifikować się 
do wsparcia w ramach jednolitych płatności na gospodarstwo. W 
tym celu, państwa członkowskie powinny zapewnić kontynuację 
rolniczego użytkowania tych terenów (maksymalna liczba drzew 
posadzonych na hektar…)

Możliwe wsparcie dla systemów rolno-leśnych, takich jak dehesa/montado, na ob-
szarach gdzie uległy one zniszczeniu. Uwaga: Przed zalesianiem należy rozpatrzyć 
czy takie działanie przyniesie korzyści dla bioróżnorodności, gdyż wraz z zalesieniem 
danego obszaru, jego wartość w zakresie różnorodności biologicznej może ulec ob-
niżeniu, w zależności od tego, co znajdowało się na obszarze przed zalesieniem. 

36(b)(iii) Pierwsze zalesianie gruntów nierolniczych Wszystkie możliwe Inne obszary lądowe Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. Art. 45 
odnosi się również do opusz-
czonych terenów rolniczych.

Zobacz art. 45, wsparcie różni się w zależności od rodzaju obsza-
rów i kategorii beneficjentów.

Możliwe wsparcie dla odnowy rodzimych lasów na obszarach gdzie zostały one wy-
cięte– należy pamiętać, że zalesianie niektórych typów obszarów (np. torfowiska) 
może nie stanowić działania pożądanego z punktu widzenia ochrony przyrody. 

36(b)(iv) Płatności dla obszarów Natura 2000; [lasy] Prywatni właściciele 
lasów i ich stowarzy

-szenia

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42. Ob-
szary muszą być wyznaczone– 
zobacz art. 50. 

Zobacz art. 46 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi przestrze-
gać kryteriów wzajemnej zgodności. Płatność z tytułu poniesio-
nych kosztów i utraconych przychodów.

Przywracanie starodrzewi: tworzenie i utrzymywanie dużych rezerwatów (ponad 
50 ha) bez podejmowania na ich terenie jakichkolwiek działań związanych z gospo-
darką leśną.

36(b)(v) Płatności leśnośrodowiskowe Prywatni właściciele 
lasów, gminy

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42.

Zobacz art. 47 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi przestrze-
gać kryteriów wzajemnej zgodności.

Utrzymanie obumierających/ starych drzew w lasach, gdzie się je usuwa,  
na poziomie 10% na hektar; zachowanie szerokich odstępów  
pomiędzy drzewami; mieszanie gatunków nasadzanych.

36(b)(vi) Przywracanie potencjału leśnego oraz wprowadzanie dzia-
łań zapobiegawczych;

Wszystkie możliwe Lasy Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 48. Działania prewencyjne mogą polegać na przykład na nasadzaniu  
rodzimych gatunków drzew, jeśli są to gatunki odporne na ogień.

36(b)(vii) Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych [lasy] Wszystkie możliwe Lasy Brak Zobacz art. 49. Musi być połączone z płatnościami leśno-środo-
wiskowymi.

Wsparcie dla zakładania małych , porośniętych roślinnością stawów  
na obszarach leśnych.

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 57. Odnosi się do inwestycji związanych z utrzyma-
niem, odnową oraz poprawą stanu dziedzictwa przyrodniczego 
oraz rozwojem obszarów o dużej wartości przyrodniczej. 

Odnowa lokalnych obszarów podmokłych poprzez zmiany wprowadzane  
do arterii wodnych oraz restytucję gatunków roślin charakterystycznych  
dla terenów podmokłych

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Zarządzanie lokalnymi siedliskami w celu realizacji założeń lokalnego planu  
rozwoju, np. oczyszczanie cieków wodnych na cele ponownego  
wprowadzenia wydry jako część kampanii „zielone cieki wodne”. ]
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36 (a)(i) Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na 
obszarach górskich

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50.  

Zobacz art. 37. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użytków 
rolnych (WUR). Zobacz art. 51 Rozporządzenia 1782/2003. Jest to 
płatność kompensująca i nie zostały dla niej określone żadne kry-
teria zgodności środowiskowej poza kryteriami wyznaczonymi w 
obowiązkowych wymogach gospodarowania (które obejmują Dy-
rektywy Ptasią i Siedliskową) oraz zasadami dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska (które mogą obejmować standardy 
dotyczące minimalnego poziomu utrzymania) związane z płatnoś-
ciami w ramach Filaru 1. Jedynym pozostałym wymogiem nałożo-
nym na beneficjentów płatności jest kontynuacja działalności rolni-
czej przez przynajmniej 5 lat. Zarządzanie działaniami ochronnymi 
zależeć więc będzie od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej.

Płatności mogą być wykorzystane do wsparcia tradycyjnego zrównoważonego eks-
tensywnego rolnictwa na obszarach, gdzie jest to potrzebne dla utrzymania cennych 
siedlisk– np. wypas na połoninach lub na otwartych obszarach stepowych. Należy 
pamiętać, że wsparcie nie zależy od żadnych środowiskowych kryteriów zgodności 
poza kryteriami wzajemnej zgodności. Dlatego też, płatności te powinny być zinte-
growane z programami rolno-środowiskowymi lub inicjatywami doradczymi w celu 
zapewnienia, że podejmowane będą najbardziej odpowiednie działania odnośnie 
zarządzania gruntami. 

36(a)(ii) Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na 
obszarach innych niż obszary górskie

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 37. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użytków 
rolnych (WUR). Zobacz art. 51 Rozporządzenia 1782/2003 oraz 
powyższy paragraf na temat zgodności środowiskowej.

36(a)(iii) Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z 
dyrektywą 2000/60/WE

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 38. Odnosi się jedynie do działań obowiązkowych 
oraz wykorzystywanych użytków rolnych (WUR). Płatności z ty-
tułu poniesionych kosztów i utracone dochody. Zobacz art. 51 
Rozporządzenia 1782/2003.

Wiele możliwych zastosowań: np. wielokośne łąki, ograniczenia odnoszące się do 
nowych systemów odwadniających, wymagania dotyczące utrzymania żywopłotów. 
Działania podejmowane zależeć będą od programów ochrony realizowanych przez 
krajowe organy odpowiedzialne za zarządzanie wdrażaniem Dyrektyw Ptasiej i Sied-
liskowej na poziomie krajowym. Płatności wypłacane są rolnikom/właścicielom grun-
tów z tytułu poniesionych kosztów, np. koszt obniżonej produkcji ze względu  
na wymóg niższej gęstości wypasu. Korzyści środowiskowe będą więc zależne  
od planów zarządzania obszarami, w powiązaniu z płatnościami  
dla obszarów Natura 2000.

36 (a)(iv) Płatności rolnośrodowiskowe Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 39 oraz art. 51. Beneficjenci muszą przestrzegać kry-
teriów wzajemnej zgodności oraz pewnych obowiązkowych 
standardów określonych w prawodawstwie krajowym. Płatności 
przysługują jedynie na działania, które wychodzą poza wymogi 
wzajemnej zgodności. Płatności przysługują z tytułu poniesio-
nych kosztów i utraconych dochodów; czyli nie zawierają one 
żadnych zachęt.

Płatności za utrzymanie obszarów obfitujących w rośliny stanowiące  
pokarm dla niedźwiedzi w pobliżu siedlisk leśnych.  
Wiele rozwiązań dostępnych jest w tym względzie dla państw członkowskich, a pro-
gramy rolno-środowiskowe mogą być zorganizowane w taki sposób, aby można było 
je łatwo dostosowywać do różnych wymogów regionalnych. Ponieważ płatności rolno

-środowiskowe mają stanowić instrument przyczyniający się do osiągnięcia celów śro-
dowiskowych, można je rozpropagować wśród odbiorców płatności kompensujących 
w ramach art. 36 lit. a, ppkt. i, ii, iii. Programy rolno-środowiskowe mogłyby  
być nakierowane na grunty rolne położone pomiędzy kluczowymi  
obszarami Natura 2000, w celu stworzenia korytarzy przyrodniczych  
łączących ważne siedliska. 

36(a)(vi) Wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych [grunty 
rolne]

Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 41. Tymczasowe grodzenie dla celów wypasu, ograniczanie  
publicznego dostępu lub inne działania rolnicze; budowa koziarni;  
grodzenie w celu odseparowania stada od arterii wodnych.

36(b)(i) Pierwsze zalesianie gruntów rolnych Wszystkie możliwe Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Wartości płatności zależą od kategorii beneficjentów– zobacz art. 
43. Wsparcie pokrywa koszty założenia, koszty utrzymania do pię-
ciu lat oraz płatności z tytułu utraconych dochodów przez okres 
do 15 lat. Po zalesieniu, tereny te nie będą prawdopodobnie 
kwalifikować się do wsparcia w ramach jednolitych płatności na 
gospodarstwo. Zobacz art. 51– beneficjenci muszą przestrzegać 
kryteriów wzajemnej zgodności.

Możliwe finansowanie dla odnowy rodzimych lasów, tam gdzie uległy one zniszczeniu; 
możliwe połączenie z innymi projektami odnowy siedlisk w celu stworzenia połączo-
nej sieci obszarów Natura 2000 (art. 10 Dyrektywy Siedliskowej). Przed zalesianiem na-
leży rozpatrzyć czy takie działanie przyniesie korzyści dla bioróżnorodności, gdyż wraz 
z zalesieniem danego obszaru, jego wartość w zakresie różnorodności biologicznej 
może ulec obniżeniu, w zależności od tego, co znajdowało się na obszarze przed zale-
sieniem. Obszary zalesione mogą kwalifikować się do płatności leśno-środowiskowych 
w celu zapewnienia zrównoważonej gospodarki leśnej. Zalesione obszary mogą być 
pomocne w tworzeniu korytarzy przyrodniczych pomiędzy obszarami Natura 2000.

36(b)(ii) Pierwsze zakładanie systemów rolnoleśnych na gruntach 
rolnych

Rolnicy Obszary rolnicze Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42. 

Zobacz art.44. Wsparcie pokrywa jedynie koszty założenia. Ist-
nieje więc potrzeba zapewnienia ciągłego utrzymania tych tere-
nów w ramach na przykład programów rolno-środowiskowych. 
Powstaje pytanie, czy systemy rolnoleśne będą kwalifikować się 
do wsparcia w ramach jednolitych płatności na gospodarstwo. W 
tym celu, państwa członkowskie powinny zapewnić kontynuację 
rolniczego użytkowania tych terenów (maksymalna liczba drzew 
posadzonych na hektar…)

Możliwe wsparcie dla systemów rolno-leśnych, takich jak dehesa/montado, na ob-
szarach gdzie uległy one zniszczeniu. Uwaga: Przed zalesianiem należy rozpatrzyć 
czy takie działanie przyniesie korzyści dla bioróżnorodności, gdyż wraz z zalesieniem 
danego obszaru, jego wartość w zakresie różnorodności biologicznej może ulec ob-
niżeniu, w zależności od tego, co znajdowało się na obszarze przed zalesieniem. 

36(b)(iii) Pierwsze zalesianie gruntów nierolniczych Wszystkie możliwe Inne obszary lądowe Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. Art. 45 
odnosi się również do opusz-
czonych terenów rolniczych.

Zobacz art. 45, wsparcie różni się w zależności od rodzaju obsza-
rów i kategorii beneficjentów.

Możliwe wsparcie dla odnowy rodzimych lasów na obszarach gdzie zostały one wy-
cięte– należy pamiętać, że zalesianie niektórych typów obszarów (np. torfowiska) 
może nie stanowić działania pożądanego z punktu widzenia ochrony przyrody. 

36(b)(iv) Płatności dla obszarów Natura 2000; [lasy] Prywatni właściciele 
lasów i ich stowarzy

-szenia

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42. Ob-
szary muszą być wyznaczone– 
zobacz art. 50. 

Zobacz art. 46 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi przestrze-
gać kryteriów wzajemnej zgodności. Płatność z tytułu poniesio-
nych kosztów i utraconych przychodów.

Przywracanie starodrzewi: tworzenie i utrzymywanie dużych rezerwatów (ponad 
50 ha) bez podejmowania na ich terenie jakichkolwiek działań związanych z gospo-
darką leśną.

36(b)(v) Płatności leśnośrodowiskowe Prywatni właściciele 
lasów, gminy

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42.

Zobacz art. 47 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi przestrze-
gać kryteriów wzajemnej zgodności.

Utrzymanie obumierających/ starych drzew w lasach, gdzie się je usuwa,  
na poziomie 10% na hektar; zachowanie szerokich odstępów  
pomiędzy drzewami; mieszanie gatunków nasadzanych.

36(b)(vi) Przywracanie potencjału leśnego oraz wprowadzanie dzia-
łań zapobiegawczych;

Wszystkie możliwe Lasy Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 48. Działania prewencyjne mogą polegać na przykład na nasadzaniu  
rodzimych gatunków drzew, jeśli są to gatunki odporne na ogień.

36(b)(vii) Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych [lasy] Wszystkie możliwe Lasy Brak Zobacz art. 49. Musi być połączone z płatnościami leśno-środo-
wiskowymi.

Wsparcie dla zakładania małych , porośniętych roślinnością stawów  
na obszarach leśnych.

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 57. Odnosi się do inwestycji związanych z utrzyma-
niem, odnową oraz poprawą stanu dziedzictwa przyrodniczego 
oraz rozwojem obszarów o dużej wartości przyrodniczej. 

Odnowa lokalnych obszarów podmokłych poprzez zmiany wprowadzane  
do arterii wodnych oraz restytucję gatunków roślin charakterystycznych  
dla terenów podmokłych

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Zarządzanie lokalnymi siedliskami w celu realizacji założeń lokalnego planu  
rozwoju, np. oczyszczanie cieków wodnych na cele ponownego  
wprowadzenia wydry jako część kampanii „zielone cieki wodne”. ]
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29(1)(b) Wdrażanie metod z zakresu akwakultury znacznie obniża-
jących negatywny wpływ na środowisko bądź pozytywnie 
na nie wpływających, w porównaniu ze zwykłą praktyką w 
sektorze akwakultury. 

MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak 29 (2) Pomoc inwestycyjna może być udzielona jedynie [mikro i 
małym] przedsiębiorstwom.

Finansowanie dla jednostek zajmujących się akwakulturą w celu wsparcia rozwiązań 
technologicznych o niskim lub zerowym zużyciu środków chemicznych, co przyczy-
nia się do utrzymania cieków wodnych w czystszym stanie oraz lepszego  
zachowania wartości przyrodniczych na obszarach położonych w dół nurtu.

29(1)(c) Wsparcie dla tradycyjnych działań z zakresu akwakultury, 
które mają znaczenie dla zachowania i rozwoju zarówno 
sfery gospodarczo-społecznej, jak i ochrony przyrody

MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak 29 (2) Pomoc inwestycyjna może być udzielona jedynie [mikro i 
małym] przedsiębiorstwom.

Wsparcie dla utrzymania tradycyjnych stawów rybnych,  
które mogą stanowić ważne siedliska. 

30(2)(a) Propagowanie form akwakultury obejmujących ochronę i 
poprawę stanu środowiska, zasobów naturalnych i różno-
rodności genetycznej, a także kształtowanie krajobrazu i 
tradycyjnych cech obszarów akwakultury

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w sek-
torze akwakultury, możliwa rekompensata związana z lokalizacją 
obszarów Natura 2000– zobacz 34 lit. d

30(2)(d) Zrównoważone podejście do akwakultury zgodne ze spe-
cyficznymi ograniczeniami środowiskowymi wynikającymi 
z wyznaczania obszarów Natura 2000, zgodnie z dyrek-
tywą 92/43/EWG 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w sek-
torze akwakultury, możliwa rekompensata związana z lokalizacją 
obszarów Natura 2000– zobacz 34 lit. d

Wprowadzenie standardów rolnictwa ekologicznego, marketing dla produktów eko-
logicznych z obszarów Natura 2000 (gdzie akwakultura ekologiczna jest zgodna z 
celami obszaru).

37(a) Trwałe przyczynianie się do lepszego zarządzania i 
ochrony zasobów

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 30 ust. 2 lit. c)

37(c) Usuwanie zagubionych narzędzi połowowych z dna mor-
skiego w celu zwalczania połowów niezamierzonych; 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji 
działających w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Usuwanie narzędzi połowowych z chronionych obszarów morskich, co podwyższy 
jakość siedliska.

37(g) Rozwój, restrukturyzacja oraz polepszenie obszarów akwa-
kulturowych 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji 
działających w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Poprawa istniejących siedlisk poprzez wprowadzanie ulepszeń na obszarach akwa-
kulturowych– np. sadzenie roślin wodnych. 

37(j) Propagowanie partnerstwa pomiędzy naukowcami i 
przedsiębiorcami w sektorze rybołówstwa

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji 
działających w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Możliwe wykorzystanie w celu wsparcia nowych instrumentów zarządzania siedli-
skowego, przy pomocy wiedzy naukowej (w szczególności, może to odnosić się do 
rozwoju instrumentów zarządzania obszarami morskimi).

38(2)(a) Budowa bądź instalowanie czynnych lub biernych urzą-
dzeń mających na celu ochronę i rozwój fauny i flory wod-
nej

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art.38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty 
publiczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź 
inne podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa człon-
kowskie.

Zakładanie ‘klatek’ w celu ochrony wrażliwych bentonicznych gatunków i siedlisk (np. 
połacie trawy morskiej, koralowców).

38(2)(b) Rekultywacja wód śródlądowych, w tym terenów tarła i 
tras migracyjnych gatunków migrujących.

Rybacy, inne Wody śródlądowe Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty 
publiczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź 
inne podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa człon-
kowskie.

Zarządzanie jakością wody mogłoby umożliwić przywrócenie/powrót słodkowod-
nych bezkręgowców. Nasadzanie roślinności nadrzecznej może podnieść szanse na 
udane tarło.

38(2)(c) Tam gdzie bezpośrednio dotyczy to działalności połowo-
wej, działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowi-
ska w ramach sieci Natura 2000 z wyłączeniem kosztów 
operacyjnych

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 38 (3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty 
publiczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź 
inne podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa człon-
kowskie.

Poprawa stanu obszarów Natura 2000, które zawierają ikrzyska lub siedliska ryb/ 
mięczaków.

41(2)(b) Projekty pilotażowe: umożliwianie przetestowania pla-
nów zarządzania oraz planów przydziału nakładu poło-
wowego, w tym w razie konieczności ustanowionych stref 
zakazu połowów, w celu dokonania oceny konsekwencji 
biologicznych i finansowych, a także eksperymentalnego 
zarybiania 

Rybacy, inne, MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 41 (1) projekty pilotażowe przeprowadzane przez podmiot 
gospodarczy, uznane stowarzyszenie handlowe bądź inny właś-
ciwy podmiot wyznaczony w tym celu przez państwo członkow-
skie, we współpracy z podmiotem naukowym lub technicznym.

Ustanawianie w ramach obszarów Natura 2000 stref objętych zakazem połowów, w 
celu umożliwienia monitorowania wpływu zaprzestania połowów na siedliska i ga-
tunki. 

41(2)(c) Projekty pilotażowe: rozwój oraz testowanie metod po-
prawiających selektywne działania narzędzi połowowych, 
ograniczających przyłowy, odrzuty i wpływ na środowisko, 
w szczególności na dnie morza

Rybacy, inne, MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 41(1) projekty pilotażowe przeprowadzane przez podmiot 
gospodarczy, uznane stowarzyszenie handlowe bądź inny właś-
ciwy podmiot wyznaczony w tym celu przez państwo członkow-
skie, we współpracy z podmiotem naukowym lub technicznym.

Projekty pilotażowe służące rozwojowi i testowaniu metod połowowych o niższym 
wpływie na dno morskie (np. połowy, które nie niszczą połacie trawy morskiej).

44(1)(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa. 

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Tworzenie miejsc pracy przy poprawie jakości siedlisk (np. ponowne wprowadzanie 
siedlisk nadrzecznych oraz ujściowych).

44(1)(f ) Ochrona środowiska na obszarach rybackich w celu utrzy-
mania jego atrakcyjności, regeneracja i rozwój osad i wio-
sek przybrzeżnych prowadzących działalność rybacką, a 
także ochrona i poprawa stanu dziedzictwa przyrodni-
czego i architektonicznego 

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Poprawa stanu środowiska poprzez odnowę siedlisk przybrzeżnych.
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29(1)(b) Wdrażanie metod z zakresu akwakultury znacznie obniża-
jących negatywny wpływ na środowisko bądź pozytywnie 
na nie wpływających, w porównaniu ze zwykłą praktyką w 
sektorze akwakultury. 

MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak 29 (2) Pomoc inwestycyjna może być udzielona jedynie [mikro i 
małym] przedsiębiorstwom.

Finansowanie dla jednostek zajmujących się akwakulturą w celu wsparcia rozwiązań 
technologicznych o niskim lub zerowym zużyciu środków chemicznych, co przyczy-
nia się do utrzymania cieków wodnych w czystszym stanie oraz lepszego  
zachowania wartości przyrodniczych na obszarach położonych w dół nurtu.

29(1)(c) Wsparcie dla tradycyjnych działań z zakresu akwakultury, 
które mają znaczenie dla zachowania i rozwoju zarówno 
sfery gospodarczo-społecznej, jak i ochrony przyrody

MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak 29 (2) Pomoc inwestycyjna może być udzielona jedynie [mikro i 
małym] przedsiębiorstwom.

Wsparcie dla utrzymania tradycyjnych stawów rybnych,  
które mogą stanowić ważne siedliska. 

30(2)(a) Propagowanie form akwakultury obejmujących ochronę i 
poprawę stanu środowiska, zasobów naturalnych i różno-
rodności genetycznej, a także kształtowanie krajobrazu i 
tradycyjnych cech obszarów akwakultury

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w sek-
torze akwakultury, możliwa rekompensata związana z lokalizacją 
obszarów Natura 2000– zobacz 34 lit. d

30(2)(d) Zrównoważone podejście do akwakultury zgodne ze spe-
cyficznymi ograniczeniami środowiskowymi wynikającymi 
z wyznaczania obszarów Natura 2000, zgodnie z dyrek-
tywą 92/43/EWG 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w sek-
torze akwakultury, możliwa rekompensata związana z lokalizacją 
obszarów Natura 2000– zobacz 34 lit. d

Wprowadzenie standardów rolnictwa ekologicznego, marketing dla produktów eko-
logicznych z obszarów Natura 2000 (gdzie akwakultura ekologiczna jest zgodna z 
celami obszaru).

37(a) Trwałe przyczynianie się do lepszego zarządzania i 
ochrony zasobów

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 30 ust. 2 lit. c)

37(c) Usuwanie zagubionych narzędzi połowowych z dna mor-
skiego w celu zwalczania połowów niezamierzonych; 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji 
działających w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Usuwanie narzędzi połowowych z chronionych obszarów morskich, co podwyższy 
jakość siedliska.

37(g) Rozwój, restrukturyzacja oraz polepszenie obszarów akwa-
kulturowych 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji 
działających w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Poprawa istniejących siedlisk poprzez wprowadzanie ulepszeń na obszarach akwa-
kulturowych– np. sadzenie roślin wodnych. 

37(j) Propagowanie partnerstwa pomiędzy naukowcami i 
przedsiębiorcami w sektorze rybołówstwa

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji 
działających w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Możliwe wykorzystanie w celu wsparcia nowych instrumentów zarządzania siedli-
skowego, przy pomocy wiedzy naukowej (w szczególności, może to odnosić się do 
rozwoju instrumentów zarządzania obszarami morskimi).

38(2)(a) Budowa bądź instalowanie czynnych lub biernych urzą-
dzeń mających na celu ochronę i rozwój fauny i flory wod-
nej

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art.38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty 
publiczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź 
inne podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa człon-
kowskie.

Zakładanie ‘klatek’ w celu ochrony wrażliwych bentonicznych gatunków i siedlisk (np. 
połacie trawy morskiej, koralowców).

38(2)(b) Rekultywacja wód śródlądowych, w tym terenów tarła i 
tras migracyjnych gatunków migrujących.

Rybacy, inne Wody śródlądowe Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty 
publiczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź 
inne podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa człon-
kowskie.

Zarządzanie jakością wody mogłoby umożliwić przywrócenie/powrót słodkowod-
nych bezkręgowców. Nasadzanie roślinności nadrzecznej może podnieść szanse na 
udane tarło.

38(2)(c) Tam gdzie bezpośrednio dotyczy to działalności połowo-
wej, działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowi-
ska w ramach sieci Natura 2000 z wyłączeniem kosztów 
operacyjnych

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 38 (3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty 
publiczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź 
inne podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa człon-
kowskie.

Poprawa stanu obszarów Natura 2000, które zawierają ikrzyska lub siedliska ryb/ 
mięczaków.

41(2)(b) Projekty pilotażowe: umożliwianie przetestowania pla-
nów zarządzania oraz planów przydziału nakładu poło-
wowego, w tym w razie konieczności ustanowionych stref 
zakazu połowów, w celu dokonania oceny konsekwencji 
biologicznych i finansowych, a także eksperymentalnego 
zarybiania 

Rybacy, inne, MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 41 (1) projekty pilotażowe przeprowadzane przez podmiot 
gospodarczy, uznane stowarzyszenie handlowe bądź inny właś-
ciwy podmiot wyznaczony w tym celu przez państwo członkow-
skie, we współpracy z podmiotem naukowym lub technicznym.

Ustanawianie w ramach obszarów Natura 2000 stref objętych zakazem połowów, w 
celu umożliwienia monitorowania wpływu zaprzestania połowów na siedliska i ga-
tunki. 

41(2)(c) Projekty pilotażowe: rozwój oraz testowanie metod po-
prawiających selektywne działania narzędzi połowowych, 
ograniczających przyłowy, odrzuty i wpływ na środowisko, 
w szczególności na dnie morza

Rybacy, inne, MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 41(1) projekty pilotażowe przeprowadzane przez podmiot 
gospodarczy, uznane stowarzyszenie handlowe bądź inny właś-
ciwy podmiot wyznaczony w tym celu przez państwo członkow-
skie, we współpracy z podmiotem naukowym lub technicznym.

Projekty pilotażowe służące rozwojowi i testowaniu metod połowowych o niższym 
wpływie na dno morskie (np. połowy, które nie niszczą połacie trawy morskiej).

44(1)(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa. 

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Tworzenie miejsc pracy przy poprawie jakości siedlisk (np. ponowne wprowadzanie 
siedlisk nadrzecznych oraz ujściowych).

44(1)(f ) Ochrona środowiska na obszarach rybackich w celu utrzy-
mania jego atrakcyjności, regeneracja i rozwój osad i wio-
sek przybrzeżnych prowadzących działalność rybacką, a 
także ochrona i poprawa stanu dziedzictwa przyrodni-
czego i architektonicznego 

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Poprawa stanu środowiska poprzez odnowę siedlisk przybrzeżnych.
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LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do po-
mocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach innych 
instrumentów finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). Działania są 
kwalifikowalne jeśli spełniają kryteria LIFE+ określone w art.3, są 
zgodne z działaniami określonymi w Załączniku I oraz dokłada się 
starań, by nie były działaniami ‘powtarzającymi się’.

PR7

2(1)(i) Środowisko, np. zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie śro-
dowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone zarządzanie 
zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi przez człowieka 
(np. ochrona i zarządzanie bioróżnorodnością); technologie 
na rzecz środowiska (np. odtwarzanie środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania Projekt badawczy, którego celem byłoby opracowanie bardziej skutecznych instru-
mentów zarządzania dla konkretnych rodzajów obszarów lub biotypów.

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Środowi-
sko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Możliwe finansowanie dla jednorazowego usunięcia osadu z obszaru delty rzecznej oraz 
jej pogłębienia w celu wsparcia długoterminowej odnowy siedlisk oraz ekoturystyki.

4(5) Zapobieganie ryzyku, w tym przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu zapobieganie i 
niwelowanie ryzyka naturalnego i technologicznego.

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: przygotowywanie planów i działań związanych z za-
rządzaniem ryzykiem

Sadzenie na dużą skalę rodzimych gatunków drzew o niskim narażeniu na pożar.

4(8) Inwestycje transportowe, w tym poprawę sieci transeuropejskich i połączeń z siecią TEN-T; zin-
tegrowane strategie promocji ekologicznego transportu, które przyczyniają się do poprawy do-
stępności i jakości usług transportu pasażerskiego i towarowego, z myślą o uzyskaniu bardziej 
zrównoważonego podziału na różne rodzaje środków transportu oraz o promocji systemów inter-
modalnych i ograniczaniu oddziaływania na środowisko 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu zmniejszenia jej wpływu na obszary Natura 2000

Tam gdzie istnieje infrastruktura transportowa (np. drogi, korytarze kolejowe) możliwe 
jest wprowadzenie usprawnień w celu ograniczenia fragmentacji obszaru (poprzez do-
danie przejść podziemnych i nadziemnych dla zwierząt).

5(2)(a) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom: stymulowa-
nie inwestycji w celu rekultywacji środowiska naturalnego, w tym terenów i gruntów skażonych, 
dotkniętych procesem pustynnienia oraz poprzemysłowych 

Obszary celu: Regionalna konkurencyj-
ność i zatrudnienie

Możliwe finansowanie dla jednorazowego usunięcia osadu z obszaru delty rzecznej oraz 
jej pogłębienia w celu wsparcia długoterminowej odnowy siedlisk oraz ekoturystyki.

5(2)(b) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, a w szczegól-
ności propagowanie rozwoju infrastruktury związanej z różnorodnością biologiczną oraz inwesty-
cji w tereny Natura 2000, w przypadku gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju gospo-
darczego lub dywersyfikacji obszarów wiejskich 

Obszary celu: Regionalna konkurencyj-
ność i zatrudnienie

Możliwe finansowanie dla jednorazowego działania restytucyjnego na obszarze Na-
tura 2000 i/lub otaczających go terenach w celu wsparcia długoterminowej odnowy 
siedlisk oraz wparcia zrównoważonej turystyki na tym obszarze

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwelo-
wania ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i technologicznego.

Obszary celu: Regionalna konkurencyj-
ność i zatrudnienie

Kontekst: przygotowywanie planów i działań związanych z za-
rządzaniem ryzykiem

Sadzenie na dużą skalę rodzimych gatunków drzew o niskim narażeniu na pożar.

5(3)(a) Usługi transportowe i telekomunikacyjne pożytku ogólnego o charakterze gospodarczym, po-
żytku ogólnego o charakterze gospodarczym, a w szczególności rozbudowa drugorzędnych sieci 
transportowych przez usprawnianie połączeń z sieciami TEN-T, regionalnymi węzłami kolejowymi, 
lotniskami i portami lub platformami multimodalnymi, tworzenie bezpośrednich połączeń z 
głównymi liniami kolejowymi, a także promowanie regionalnych i lokalnych śródlądowych dróg 
wodnych i żeglugi morskiej bliskiego zasięgu 

Obszary celu: Regionalna konkurencyj-
ność i zatrudnienie

Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu zmniejszenia jej wpływu na obszary Natura 2000

Tam gdzie istnieje infrastruktura transportowa lub telekomunikacyjna (np. drogi, koryta-
rze kolejowe) możliwe jest wprowadzenie usprawnień w celu ograniczenia fragmentacji 
obszaru (poprzez dodanie przejść podziemnych i nadziemnych dla zwierząt).

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie 
ochrony i wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi, jak również zapobieganie 
zagrożeniom naturalnymi technologicznym 

Europejska współpraca terytorialna na 
rzecz współpracy transgranicznej. Obej-
muje beneficjentów z co najmniej dwóch 
państw, z których przynajmniej jedno jest 
państwem członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Możliwe finansowanie dla inicjatyw transgranicznych, takich jak odnowa w zlewni rzeki, 
w tym usuwanie osadu, usuwanie dużej infrastruktury (np. tam). Może również obejmo-
wać rozwijanie programów poprawy jakości wody, w tym oczyszczanie  
z zanieczyszczeń przemysłowych.

6(1)(d) Rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego: zmniejszanie izola-
cji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, 
a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospodarowania od-
padów 

Europejska współpraca terytorialna na 
rzecz współpracy transgranicznej. Obej-
muje beneficjentów z co najmniej dwóch 
państw, z których przynajmniej jedno jest 
państwem członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu zmniejszenia jej wpływu na obszary Natura 2000

Tam gdzie istnieje transgraniczna infrastruktura transportowa lub telekomunikacyjna 
(np. drogi, korytarze kolejowe), możliwe jest wprowadzenie usprawnień w celu ograni-
czenia fragmentacji obszaru (poprzez dodanie przejść podziemnych i nadziemnych)

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi nie-
objętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom i dzia-
łalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze transnarodowym. Działania 
mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeżnymi, zaso-
bami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, suszom i powo-
dziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami naturalnymi i 
technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego wspierającego roz-
wój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę 

Europejska współpraca terytorialna 
na rzecz współpracy transnarodowej. 
Obejmuje beneficjentów z co najmniej 
dwóch państw, z których przynajmniej 
jedno jest państwem członkowskim (Art. 
19 ust. 1)

Obszary muszą być połączone ze zlewnią rzeki/terenami pod-
mokłymi/morskimi/ przybrzeżnymi 

Możliwe finansowanie dla inicjatyw transnarodowych, takich jak odnowa w zlewni rzeki, 
w tym usuwanie osadu, usuwanie dużej infrastruktury (np. tam). Może również obejmo-
wać rozwijanie programów poprawy jakości wody, w tym oczyszczanie z zanieczyszczeń 
przemysłowych.

8 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekultywacja 
środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, oraz zachowanie i waloryzacja 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego 
zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności z uwzględ-
nieniem zmian struktur demograficznych 

Wymóg: wymiar miejski. Kontekst: dziedzictwo historyczne/
kulturowe

W obrębie obszarów miejskich, możliwe wsparcie dla odnowy obszarów Natura 2000 w 
celu promowania w celu ich lokalnego wykorzystania i rozwoju społeczności lokalnej.

EFS

Brak

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z polityką 
i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz może także 
udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które przedstawiają 
wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycznej i energii odna-
wialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, transportu rzecznego i 
morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interoperacyjności, zarządzania ruchem 
drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu miejskiego i transportu publicznego.

Obszary celu: Konwergencja Budowa oczyszczalni ścieków, co przyczyni się do poprawy jakości wody na obszarze 
Natura 2000. 
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Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do po-
mocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach innych 
instrumentów finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). Działania są 
kwalifikowalne jeśli spełniają kryteria LIFE+ określone w art.3, są 
zgodne z działaniami określonymi w Załączniku I oraz dokłada się 
starań, by nie były działaniami ‘powtarzającymi się’.

PR7

2(1)(i) Środowisko, np. zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie śro-
dowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone zarządzanie 
zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi przez człowieka 
(np. ochrona i zarządzanie bioróżnorodnością); technologie 
na rzecz środowiska (np. odtwarzanie środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania Projekt badawczy, którego celem byłoby opracowanie bardziej skutecznych instru-
mentów zarządzania dla konkretnych rodzajów obszarów lub biotypów.

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Środowi-
sko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Możliwe finansowanie dla jednorazowego usunięcia osadu z obszaru delty rzecznej oraz 
jej pogłębienia w celu wsparcia długoterminowej odnowy siedlisk oraz ekoturystyki.

4(5) Zapobieganie ryzyku, w tym przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu zapobieganie i 
niwelowanie ryzyka naturalnego i technologicznego.

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: przygotowywanie planów i działań związanych z za-
rządzaniem ryzykiem

Sadzenie na dużą skalę rodzimych gatunków drzew o niskim narażeniu na pożar.

4(8) Inwestycje transportowe, w tym poprawę sieci transeuropejskich i połączeń z siecią TEN-T; zin-
tegrowane strategie promocji ekologicznego transportu, które przyczyniają się do poprawy do-
stępności i jakości usług transportu pasażerskiego i towarowego, z myślą o uzyskaniu bardziej 
zrównoważonego podziału na różne rodzaje środków transportu oraz o promocji systemów inter-
modalnych i ograniczaniu oddziaływania na środowisko 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu zmniejszenia jej wpływu na obszary Natura 2000

Tam gdzie istnieje infrastruktura transportowa (np. drogi, korytarze kolejowe) możliwe 
jest wprowadzenie usprawnień w celu ograniczenia fragmentacji obszaru (poprzez do-
danie przejść podziemnych i nadziemnych dla zwierząt).

5(2)(a) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom: stymulowa-
nie inwestycji w celu rekultywacji środowiska naturalnego, w tym terenów i gruntów skażonych, 
dotkniętych procesem pustynnienia oraz poprzemysłowych 

Obszary celu: Regionalna konkurencyj-
ność i zatrudnienie

Możliwe finansowanie dla jednorazowego usunięcia osadu z obszaru delty rzecznej oraz 
jej pogłębienia w celu wsparcia długoterminowej odnowy siedlisk oraz ekoturystyki.

5(2)(b) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, a w szczegól-
ności propagowanie rozwoju infrastruktury związanej z różnorodnością biologiczną oraz inwesty-
cji w tereny Natura 2000, w przypadku gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju gospo-
darczego lub dywersyfikacji obszarów wiejskich 

Obszary celu: Regionalna konkurencyj-
ność i zatrudnienie

Możliwe finansowanie dla jednorazowego działania restytucyjnego na obszarze Na-
tura 2000 i/lub otaczających go terenach w celu wsparcia długoterminowej odnowy 
siedlisk oraz wparcia zrównoważonej turystyki na tym obszarze

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwelo-
wania ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i technologicznego.

Obszary celu: Regionalna konkurencyj-
ność i zatrudnienie

Kontekst: przygotowywanie planów i działań związanych z za-
rządzaniem ryzykiem

Sadzenie na dużą skalę rodzimych gatunków drzew o niskim narażeniu na pożar.

5(3)(a) Usługi transportowe i telekomunikacyjne pożytku ogólnego o charakterze gospodarczym, po-
żytku ogólnego o charakterze gospodarczym, a w szczególności rozbudowa drugorzędnych sieci 
transportowych przez usprawnianie połączeń z sieciami TEN-T, regionalnymi węzłami kolejowymi, 
lotniskami i portami lub platformami multimodalnymi, tworzenie bezpośrednich połączeń z 
głównymi liniami kolejowymi, a także promowanie regionalnych i lokalnych śródlądowych dróg 
wodnych i żeglugi morskiej bliskiego zasięgu 

Obszary celu: Regionalna konkurencyj-
ność i zatrudnienie

Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu zmniejszenia jej wpływu na obszary Natura 2000

Tam gdzie istnieje infrastruktura transportowa lub telekomunikacyjna (np. drogi, koryta-
rze kolejowe) możliwe jest wprowadzenie usprawnień w celu ograniczenia fragmentacji 
obszaru (poprzez dodanie przejść podziemnych i nadziemnych dla zwierząt).

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie 
ochrony i wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi, jak również zapobieganie 
zagrożeniom naturalnymi technologicznym 

Europejska współpraca terytorialna na 
rzecz współpracy transgranicznej. Obej-
muje beneficjentów z co najmniej dwóch 
państw, z których przynajmniej jedno jest 
państwem członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Możliwe finansowanie dla inicjatyw transgranicznych, takich jak odnowa w zlewni rzeki, 
w tym usuwanie osadu, usuwanie dużej infrastruktury (np. tam). Może również obejmo-
wać rozwijanie programów poprawy jakości wody, w tym oczyszczanie  
z zanieczyszczeń przemysłowych.

6(1)(d) Rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego: zmniejszanie izola-
cji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, 
a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospodarowania od-
padów 

Europejska współpraca terytorialna na 
rzecz współpracy transgranicznej. Obej-
muje beneficjentów z co najmniej dwóch 
państw, z których przynajmniej jedno jest 
państwem członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu zmniejszenia jej wpływu na obszary Natura 2000

Tam gdzie istnieje transgraniczna infrastruktura transportowa lub telekomunikacyjna 
(np. drogi, korytarze kolejowe), możliwe jest wprowadzenie usprawnień w celu ograni-
czenia fragmentacji obszaru (poprzez dodanie przejść podziemnych i nadziemnych)

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi nie-
objętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom i dzia-
łalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze transnarodowym. Działania 
mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeżnymi, zaso-
bami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, suszom i powo-
dziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami naturalnymi i 
technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego wspierającego roz-
wój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę 

Europejska współpraca terytorialna 
na rzecz współpracy transnarodowej. 
Obejmuje beneficjentów z co najmniej 
dwóch państw, z których przynajmniej 
jedno jest państwem członkowskim (Art. 
19 ust. 1)

Obszary muszą być połączone ze zlewnią rzeki/terenami pod-
mokłymi/morskimi/ przybrzeżnymi 

Możliwe finansowanie dla inicjatyw transnarodowych, takich jak odnowa w zlewni rzeki, 
w tym usuwanie osadu, usuwanie dużej infrastruktury (np. tam). Może również obejmo-
wać rozwijanie programów poprawy jakości wody, w tym oczyszczanie z zanieczyszczeń 
przemysłowych.

8 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekultywacja 
środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, oraz zachowanie i waloryzacja 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego 
zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności z uwzględ-
nieniem zmian struktur demograficznych 

Wymóg: wymiar miejski. Kontekst: dziedzictwo historyczne/
kulturowe

W obrębie obszarów miejskich, możliwe wsparcie dla odnowy obszarów Natura 2000 w 
celu promowania w celu ich lokalnego wykorzystania i rozwoju społeczności lokalnej.

EFS

Brak

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z polityką 
i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz może także 
udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które przedstawiają 
wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycznej i energii odna-
wialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, transportu rzecznego i 
morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interoperacyjności, zarządzania ruchem 
drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu miejskiego i transportu publicznego.

Obszary celu: Konwergencja Budowa oczyszczalni ścieków, co przyczyni się do poprawy jakości wody na obszarze 
Natura 2000. 
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działanie 13: zarządzanie działaniaMi ochronnyMi – GaTunKi
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

36(a)(i) Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na 
obszarach górskich

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 37. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użyt-
ków rolnych (WUR). Zobacz art. 51 Rozporządzenia 1782/2003. 
Jest to płatność kompensująca i nie zostały dla niej określone 
żadne kryteria zgodności środowiskowej poza kryteriami 
wyznaczonymi w obowiązkowych wymogach gospodaro-
wania (które obejmują Dyrektywy Ptasią i Siedliskową) oraz 
zasadami dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
(które mogą obejmować standardy dotyczące minimalnego 
poziomu utrzymania) związane z płatnościami w ramach Fi-
laru 1. Jedynym pozostałym wymogiem nałożonym na benefi-
cjentów płatności jest kontynuacja działalności rolniczej przez 
przynajmniej 5 lat. Zarządzanie działaniami ochronnymi zale-
żeć więc będzie od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej.

Płatności wspierające kontynuację działalności rolniczej, dzięki której utrzymywane 
są otwarte przestrzenie na polach, co pozwala na rozmnażanie się alpejskich motyli. 
[kwiaty]

36 (a)(ii) Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na 
obszarach innych niż górskie

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 37. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użyt-
ków rolnych (WUR).

Utrzymywanie pastwisk zalanych wodą w celu przyciągnięcia ptaków brodzących.

36(a)(iii) Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z 
dyrektywą 2000/60/WE

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 38. Odnosi się jedynie do działań obowiązkowych 
i wykorzystywanych użytków rolnych (WUR).

Powstrzymywanie się od zbierania plonów i koszenia w odległości 50m  
od strefy ochronnej gniazd; zachęty do koszenia niewypasanych części  
muraw raz do roku.

36(a)(iv) Płatności rolnośrodowiskowe Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 39. Propagowanie tradycyjnych gatunków zwierząt z ich niską obsadą  
na trwałych użytkach zielonych.

36(a)(vi) Wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych [grunty 
rolne]

Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 41. Zakładanie sztucznych gniazd i budek lęgowych; zakładanie miejsc  
odpoczynku (żerdzie, konary etc.).

36(b)(i) Pierwsze zalesianie gruntów rolnych Wszystkie możliwe Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Wartości płatności zależą od kategorii beneficjentów– zobacz 
art. 43. Wsparcie pokrywa koszty założenia, koszty utrzyma-
nia do pięciu lat oraz płatności z tytułu utraconych dochodów 
przez okres do 15 lat. Po zalesieniu, tereny te przypuszczalnie 
nie będą kwalifikować się do wsparcia w ramach płatności 
jednolitych na gospodarstwo. Zobacz art.51– beneficjenci 
muszą przestrzegać wzajemnej zgodności.

Ponowne sadzenie rodzimych gatunków drzew w celu przywrócenia utraconych  
ekosystemów leśnych i w rezultacie zachęcanie do powrotu rzadkich gatunków. 

36(b)(ii) Pierwsze zakładanie systemów rolnoleśnych na gruntach 
rolnych

Rolnicy Obszary rolnicze Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42. 

Zobacz art.44. Wsparcie pokrywa jedynie koszty założenia. 
Istnieje więc potrzeba zapewnienia ciągłego utrzymania 
tych terenów w ramach na przykład programów rolno-środo-
wiskowych. Powstaje pytanie, czy systemy rolnoleśne będą 
kwalifikować się do wsparcia w płatności jednolitych na go-
spodarstwo. W tym celu, państwa członkowskie zapewnią 
kontynuację rolniczego użytkowania tych terenów (maksy-
malna liczba drzew posadzonych na hektar…)

Możliwe wsparcie dla odnowy tradycyjnych systemów rolno-leśnych,  
takich jak dehesa/montado, na obszarach gdzie uległy one zniszczeniu.

36(b)(iii) Pierwsze zalesianie gruntów nierolniczych Wszystkie możliwe Inne obszary lądowe Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. Art. 45 
odnosi się również do opusz-
czonych terenów rolniczych.

Zobacz art. 45, wsparcie różni się w zależności od rodzaju ob-
szarów i kategorii beneficjentów.

36(b)(iv) Płatności dla obszarów Natura 2000; [lasy] prywatni właściciele 
lasów i ich stowarzy-
szenia

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42. Ob-
szary muszą być wyznaczone– 
zobacz art. 50. 

Zobacz art. 46 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi prze-
strzegać kryteriów wzajemnej zgodności. Płatność z tytułu po-
niesionych kosztów i utraconych przychodów.

Zakładanie nor i legowiska dla małych ssaków leśnych.

36(b)(v) Płatności leśnośrodowiskowe prywatni właściciele 
lasów, gminy

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42.

Zobacz art. 47 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi prze-
strzegać kryteriów wzajemnej zgodności.

Utzrymanie obumierających/ starych drzew w lasach, gdzie są one usuwane,  
na poziomie 10% na hektar.

36(b)(vi) Przywracanie potencjału leśnego oraz wprowadzenie dzia-
łań zapobiegawczych;

Wszystkie możliwe Lasy Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 48. Działania prewencyjne mogą polegać na przykład na nasadzaniu rodzimych gatunków 
drzew, jeśli są to gatunki odporne na ogień.

36(b)(vii) Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych [lasy] Wszystkie możliwe Lasy Brak Zobacz art. 49. Musi być połączone z płatnościami leśno-śro-
dowiskowymi.

Wsparcie dla zakładania małych, porośniętych roślinnością stawów na obszarach leś-
nych.

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 57. Odnowa lokalnych gatunków nadrzecznych poprzez usuwanie zmian wprowadzonych 
do cieków wodnych oraz restytucję gatunków charakterystycznych dla terenów pod-
mokłych.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Zarządzanie gatunkami przyczyniające się do osiągnięcia celów lokalnego planu roz-
woju, np. ponowne wprowadzenie szczura wodnego do systemów rzecznych, co przy-
czyni się do wsparcia celu ekoturystyki wzdłuż rzek.
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EFRROW

36(a)(i) Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na 
obszarach górskich

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 37. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użyt-
ków rolnych (WUR). Zobacz art. 51 Rozporządzenia 1782/2003. 
Jest to płatność kompensująca i nie zostały dla niej określone 
żadne kryteria zgodności środowiskowej poza kryteriami 
wyznaczonymi w obowiązkowych wymogach gospodaro-
wania (które obejmują Dyrektywy Ptasią i Siedliskową) oraz 
zasadami dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
(które mogą obejmować standardy dotyczące minimalnego 
poziomu utrzymania) związane z płatnościami w ramach Fi-
laru 1. Jedynym pozostałym wymogiem nałożonym na benefi-
cjentów płatności jest kontynuacja działalności rolniczej przez 
przynajmniej 5 lat. Zarządzanie działaniami ochronnymi zale-
żeć więc będzie od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej.

Płatności wspierające kontynuację działalności rolniczej, dzięki której utrzymywane 
są otwarte przestrzenie na polach, co pozwala na rozmnażanie się alpejskich motyli. 
[kwiaty]

36 (a)(ii) Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na 
obszarach innych niż górskie

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 37. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użyt-
ków rolnych (WUR).

Utrzymywanie pastwisk zalanych wodą w celu przyciągnięcia ptaków brodzących.

36(a)(iii) Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z 
dyrektywą 2000/60/WE

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 38. Odnosi się jedynie do działań obowiązkowych 
i wykorzystywanych użytków rolnych (WUR).

Powstrzymywanie się od zbierania plonów i koszenia w odległości 50m  
od strefy ochronnej gniazd; zachęty do koszenia niewypasanych części  
muraw raz do roku.

36(a)(iv) Płatności rolnośrodowiskowe Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 39. Propagowanie tradycyjnych gatunków zwierząt z ich niską obsadą  
na trwałych użytkach zielonych.

36(a)(vi) Wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych [grunty 
rolne]

Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 41. Zakładanie sztucznych gniazd i budek lęgowych; zakładanie miejsc  
odpoczynku (żerdzie, konary etc.).

36(b)(i) Pierwsze zalesianie gruntów rolnych Wszystkie możliwe Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Wartości płatności zależą od kategorii beneficjentów– zobacz 
art. 43. Wsparcie pokrywa koszty założenia, koszty utrzyma-
nia do pięciu lat oraz płatności z tytułu utraconych dochodów 
przez okres do 15 lat. Po zalesieniu, tereny te przypuszczalnie 
nie będą kwalifikować się do wsparcia w ramach płatności 
jednolitych na gospodarstwo. Zobacz art.51– beneficjenci 
muszą przestrzegać wzajemnej zgodności.

Ponowne sadzenie rodzimych gatunków drzew w celu przywrócenia utraconych  
ekosystemów leśnych i w rezultacie zachęcanie do powrotu rzadkich gatunków. 

36(b)(ii) Pierwsze zakładanie systemów rolnoleśnych na gruntach 
rolnych

Rolnicy Obszary rolnicze Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42. 

Zobacz art.44. Wsparcie pokrywa jedynie koszty założenia. 
Istnieje więc potrzeba zapewnienia ciągłego utrzymania 
tych terenów w ramach na przykład programów rolno-środo-
wiskowych. Powstaje pytanie, czy systemy rolnoleśne będą 
kwalifikować się do wsparcia w płatności jednolitych na go-
spodarstwo. W tym celu, państwa członkowskie zapewnią 
kontynuację rolniczego użytkowania tych terenów (maksy-
malna liczba drzew posadzonych na hektar…)

Możliwe wsparcie dla odnowy tradycyjnych systemów rolno-leśnych,  
takich jak dehesa/montado, na obszarach gdzie uległy one zniszczeniu.

36(b)(iii) Pierwsze zalesianie gruntów nierolniczych Wszystkie możliwe Inne obszary lądowe Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. Art. 45 
odnosi się również do opusz-
czonych terenów rolniczych.

Zobacz art. 45, wsparcie różni się w zależności od rodzaju ob-
szarów i kategorii beneficjentów.

36(b)(iv) Płatności dla obszarów Natura 2000; [lasy] prywatni właściciele 
lasów i ich stowarzy-
szenia

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42. Ob-
szary muszą być wyznaczone– 
zobacz art. 50. 

Zobacz art. 46 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi prze-
strzegać kryteriów wzajemnej zgodności. Płatność z tytułu po-
niesionych kosztów i utraconych przychodów.

Zakładanie nor i legowiska dla małych ssaków leśnych.

36(b)(v) Płatności leśnośrodowiskowe prywatni właściciele 
lasów, gminy

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42.

Zobacz art. 47 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi prze-
strzegać kryteriów wzajemnej zgodności.

Utzrymanie obumierających/ starych drzew w lasach, gdzie są one usuwane,  
na poziomie 10% na hektar.

36(b)(vi) Przywracanie potencjału leśnego oraz wprowadzenie dzia-
łań zapobiegawczych;

Wszystkie możliwe Lasy Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 48. Działania prewencyjne mogą polegać na przykład na nasadzaniu rodzimych gatunków 
drzew, jeśli są to gatunki odporne na ogień.

36(b)(vii) Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych [lasy] Wszystkie możliwe Lasy Brak Zobacz art. 49. Musi być połączone z płatnościami leśno-śro-
dowiskowymi.

Wsparcie dla zakładania małych, porośniętych roślinnością stawów na obszarach leś-
nych.

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 57. Odnowa lokalnych gatunków nadrzecznych poprzez usuwanie zmian wprowadzonych 
do cieków wodnych oraz restytucję gatunków charakterystycznych dla terenów pod-
mokłych.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Zarządzanie gatunkami przyczyniające się do osiągnięcia celów lokalnego planu roz-
woju, np. ponowne wprowadzenie szczura wodnego do systemów rzecznych, co przy-
czyni się do wsparcia celu ekoturystyki wzdłuż rzek.
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EFR

27(1)(a) Dywersyfikacja działalności w celu propagowania zróżni-
cowanego zatrudnienia wśród rybaków

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Rozwój drobnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia dla byłych rybaków odnoszących się 
do instrumentów zarządzania gatunkami– na przykład znakowanie i wypuszczanie ryb 
dla celów monitoringu.

27(1)(c) Programy szkoleń przekwalifikujących na zawody spoza ry-
bołówstwa morskiego;

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Programy zmiany kwalifikacji, których celem jest przekazanie byłym rybakom umiejęt-
ności w zarządzaniu gatunkami.

29(1)(b) Wdrażanie metod z zakresu akwakultury znacznie obniża-
jących negatywny wpływ na środowisko bądź pozytywnie 
na nie wpływających, w porównaniu ze zwykłą praktyką w 
sektorze akwakultury. 

MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak 29(2) Pomoc inwestycyjna może być udzielona jedynie [mikro 
i małym] przedsiębiorstwom.

Wsparcie dla technik akwakulturowych nakierowanych na wykorzystanie lokalnych ga-
tunków.

29(1)(c) Wsparcie dla tradycyjnych działań z zakresu akwakultury, 
które mają znaczenie dla zachowania i rozwoju zarówno 
sfery gospodarczo-społecznej, jak i ochrony przyrody; 

MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak 29(2) Pomoc inwestycyjna może być udzielona jedynie [mikro 
i małym] przedsiębiorstwom.

Wsparcie dla utrzymania wiekowych stawów rybnych, które mogą być  
ważne dla ptaków wędrownych i/lub płazów oraz gadów. 

30(2)(a) Propagowanie form akwakultury obejmujących ochronę i 
poprawę stanu środowiska, zasobów naturalnych i różno-
rodności genetycznej, a także kształtowanie krajobrazu i 
tradycyjnych cech obszarów akwakultury; 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w 
sektorze akwakultury, możliwa rekompensata związana z lo-
kalizacją obszarów Natura 2000– zobacz 34 lit. d

30(2)(d) Zrównoważone podejście do akwakultury zgodne ze spe-
cyficznymi ograniczeniami środowiskowymi wynikającymi 
z wyznaczania obszarów Natura 2000, zgodnie z dyrek-
tywą 92/43/EWG 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w 
sektorze akwakultury, możliwa rekompensata związana z lo-
kalizacją obszarów Natura 2000– zobacz 34 lit. d

Zachęty do utrzymywania poziomu wód odpowiedniego dla ptaków  
wędrownych oraz lęgowych.

37(a) Trwałe przyczynianie się do lepszego zarządzania i 
ochrony zasobów;

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Możliwe wykorzystanie dla celów zrównoważonego zarządzania gatunkami morskimi i 
słodkowodnymi, np. poprawa jakości ikrzysk w celu podniesienia liczebności stada.

37(b) Propagowanie selektywnych technik i narzędzi połowo-
wych, ograniczenie przyłowów 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Przykładowo, propagowanie zastosowania narzędzi ograniczających przyłów. 

37(g) Rozwój, restrukturyzacja oraz polepszenie obszarów akwa-
kulturowych; 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Poprawa stanu obszarów objętych akwakulturą poprzez ponowne sadzenie  
roślinności nadrzecznej, np. trzcin i sitowia w celu utworzenia nowych siedlisk  
dla bezkręgowców, małych ssaków i gadów. 

37(j) Propagowanie partnerstwa pomiędzy naukowcami i 
przedsiębiorcami w sektorze rybołówstwa;

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Możliwe wykorzystanie w celu wsparcia nowych instrumentów zarządzania siedlisko-
wego, przy pomocy wiedzy naukowej (w szczególności, może to odnosić się do rozwoju 
instrumentów zarządzania obszarami morskimi).

38(2)(a) Budowa bądź instalowanie czynnych lub biernych urzą-
dzeń mających na celu ochronę i rozwój fauny i flory wod-
nej

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty 
publiczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe 
bądź inne podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa 
członkowskie.

Zakładanie ‘klatek’ w celu ochrony wrażliwych bentonicznych gatunków i siedlisk  
(np. połacie trawy morskiej , koralowców

38(2)(c) Tam gdzie bezpośrednio dotyczy to działalności połowo-
wej, działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowi-
ska w ramach sieci Natura 2000 z wyłączeniem kosztów 
operacyjnych

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty 
publiczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe 
bądź inne podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa 
członkowskie.

Konkretne działania związane z zarządzaniem gatunkami, które są poławiane na skalę 
masową i są ważne dla sieci Natura 2000 – np. przywrócenie ikrzysk dla łososia.

41(2)(b) Projekty pilotażowe: umożliwianie przetestowania pla-
nów zarządzania oraz planów przydziału nakładu poło-
wowego, w tym w razie konieczności ustanowionych stref 
zakazu połowów, w celu dokonania oceny konsekwencji 
biologicznych i finansowych, a także eksperymentalnego 
zarybiania 

Rybacy, inne, MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 41 (1) projekty pilotażowe przeprowadzane przez pod-
miot gospodarczy, uznane stowarzyszenie handlowe bądź 
inny właściwy podmiot wyznaczony w tym celu przez pań-
stwo członkowskie, we współpracy z podmiotem naukowym 
lub technicznym.

Ustanawianie w ramach obszarów Natura 2000 stref objętych zakazem połowów, w celu 
umożliwienia monitorowania wpływu zaprzestania połowów na siedliska i gatunki.

44(1)(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa. 

Pracownicy sektora 
ry-bołówstwa lub 
związa-nych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Tworzenie miejsc pracy w zarządzaniu gatunkami (np. monitoring, ochrona i rozmnaża-
nie ryb słodkowodnych takich jak łosoś i jesiotr).

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak W zasadzie niekwalifikowalne, poza okolicznościami przewi-
dzianymi w art. 5 ust. 5, o ile działania takie spełniają kryteria 
wartości dodanej określone w art.3 oraz dokłada się starań, by 
nie były działaniami ‘powtarzającymi się’.

Przykładowo, program ponownego wprowadzenia endemicznych  
gatunków raków do odnawianych systemów rzecznych. 

PR7

2(1)(i) Temat: Środowisko, np. zmiany klimatyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorod-
nością); technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie 
środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodo-wa Kontekst: badania Projekt badawczy, którego celem byłoby opracowanie bardziej  
skutecznych instrumentów zarządzania dla konkretnych gatunków. 
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Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFR

27(1)(a) Dywersyfikacja działalności w celu propagowania zróżni-
cowanego zatrudnienia wśród rybaków

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Rozwój drobnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia dla byłych rybaków odnoszących się 
do instrumentów zarządzania gatunkami– na przykład znakowanie i wypuszczanie ryb 
dla celów monitoringu.

27(1)(c) Programy szkoleń przekwalifikujących na zawody spoza ry-
bołówstwa morskiego;

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Programy zmiany kwalifikacji, których celem jest przekazanie byłym rybakom umiejęt-
ności w zarządzaniu gatunkami.

29(1)(b) Wdrażanie metod z zakresu akwakultury znacznie obniża-
jących negatywny wpływ na środowisko bądź pozytywnie 
na nie wpływających, w porównaniu ze zwykłą praktyką w 
sektorze akwakultury. 

MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak 29(2) Pomoc inwestycyjna może być udzielona jedynie [mikro 
i małym] przedsiębiorstwom.

Wsparcie dla technik akwakulturowych nakierowanych na wykorzystanie lokalnych ga-
tunków.

29(1)(c) Wsparcie dla tradycyjnych działań z zakresu akwakultury, 
które mają znaczenie dla zachowania i rozwoju zarówno 
sfery gospodarczo-społecznej, jak i ochrony przyrody; 

MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak 29(2) Pomoc inwestycyjna może być udzielona jedynie [mikro 
i małym] przedsiębiorstwom.

Wsparcie dla utrzymania wiekowych stawów rybnych, które mogą być  
ważne dla ptaków wędrownych i/lub płazów oraz gadów. 

30(2)(a) Propagowanie form akwakultury obejmujących ochronę i 
poprawę stanu środowiska, zasobów naturalnych i różno-
rodności genetycznej, a także kształtowanie krajobrazu i 
tradycyjnych cech obszarów akwakultury; 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w 
sektorze akwakultury, możliwa rekompensata związana z lo-
kalizacją obszarów Natura 2000– zobacz 34 lit. d

30(2)(d) Zrównoważone podejście do akwakultury zgodne ze spe-
cyficznymi ograniczeniami środowiskowymi wynikającymi 
z wyznaczania obszarów Natura 2000, zgodnie z dyrek-
tywą 92/43/EWG 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w 
sektorze akwakultury, możliwa rekompensata związana z lo-
kalizacją obszarów Natura 2000– zobacz 34 lit. d

Zachęty do utrzymywania poziomu wód odpowiedniego dla ptaków  
wędrownych oraz lęgowych.

37(a) Trwałe przyczynianie się do lepszego zarządzania i 
ochrony zasobów;

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Możliwe wykorzystanie dla celów zrównoważonego zarządzania gatunkami morskimi i 
słodkowodnymi, np. poprawa jakości ikrzysk w celu podniesienia liczebności stada.

37(b) Propagowanie selektywnych technik i narzędzi połowo-
wych, ograniczenie przyłowów 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Przykładowo, propagowanie zastosowania narzędzi ograniczających przyłów. 

37(g) Rozwój, restrukturyzacja oraz polepszenie obszarów akwa-
kulturowych; 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Poprawa stanu obszarów objętych akwakulturą poprzez ponowne sadzenie  
roślinności nadrzecznej, np. trzcin i sitowia w celu utworzenia nowych siedlisk  
dla bezkręgowców, małych ssaków i gadów. 

37(j) Propagowanie partnerstwa pomiędzy naukowcami i 
przedsiębiorcami w sektorze rybołówstwa;

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Możliwe wykorzystanie w celu wsparcia nowych instrumentów zarządzania siedlisko-
wego, przy pomocy wiedzy naukowej (w szczególności, może to odnosić się do rozwoju 
instrumentów zarządzania obszarami morskimi).

38(2)(a) Budowa bądź instalowanie czynnych lub biernych urzą-
dzeń mających na celu ochronę i rozwój fauny i flory wod-
nej

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty 
publiczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe 
bądź inne podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa 
członkowskie.

Zakładanie ‘klatek’ w celu ochrony wrażliwych bentonicznych gatunków i siedlisk  
(np. połacie trawy morskiej , koralowców

38(2)(c) Tam gdzie bezpośrednio dotyczy to działalności połowo-
wej, działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowi-
ska w ramach sieci Natura 2000 z wyłączeniem kosztów 
operacyjnych

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty 
publiczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe 
bądź inne podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa 
członkowskie.

Konkretne działania związane z zarządzaniem gatunkami, które są poławiane na skalę 
masową i są ważne dla sieci Natura 2000 – np. przywrócenie ikrzysk dla łososia.

41(2)(b) Projekty pilotażowe: umożliwianie przetestowania pla-
nów zarządzania oraz planów przydziału nakładu poło-
wowego, w tym w razie konieczności ustanowionych stref 
zakazu połowów, w celu dokonania oceny konsekwencji 
biologicznych i finansowych, a także eksperymentalnego 
zarybiania 

Rybacy, inne, MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 41 (1) projekty pilotażowe przeprowadzane przez pod-
miot gospodarczy, uznane stowarzyszenie handlowe bądź 
inny właściwy podmiot wyznaczony w tym celu przez pań-
stwo członkowskie, we współpracy z podmiotem naukowym 
lub technicznym.

Ustanawianie w ramach obszarów Natura 2000 stref objętych zakazem połowów, w celu 
umożliwienia monitorowania wpływu zaprzestania połowów na siedliska i gatunki.

44(1)(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa. 

Pracownicy sektora 
ry-bołówstwa lub 
związa-nych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Tworzenie miejsc pracy w zarządzaniu gatunkami (np. monitoring, ochrona i rozmnaża-
nie ryb słodkowodnych takich jak łosoś i jesiotr).

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak W zasadzie niekwalifikowalne, poza okolicznościami przewi-
dzianymi w art. 5 ust. 5, o ile działania takie spełniają kryteria 
wartości dodanej określone w art.3 oraz dokłada się starań, by 
nie były działaniami ‘powtarzającymi się’.

Przykładowo, program ponownego wprowadzenia endemicznych  
gatunków raków do odnawianych systemów rzecznych. 

PR7

2(1)(i) Temat: Środowisko, np. zmiany klimatyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorod-
nością); technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie 
środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodo-wa Kontekst: badania Projekt badawczy, którego celem byłoby opracowanie bardziej  
skutecznych instrumentów zarządzania dla konkretnych gatunków. 
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Możliwość sfinansowania jednorazowego ponownego wprowadzenia zagrożonych ga-
tunków w ramach planowanych przedsięwzięć w zakresie ekoturystyki związanej z tymi 
gatunkami.

4(8) Inwestycje transportowe, w tym poprawę sieci transeuropejskich i połączeń z siecią TEN-T; zin-
tegrowane strategie promocji ekologicznego transportu, które przyczyniają się do poprawy 
dostępności i jakości usług transportu pasażerskiego i towarowego, z myślą o uzyskaniu bar-
dziej zrównoważonego podziału na różne rodzaje środków transportu oraz o promocji syste-
mów intermodalnych i ograniczaniu oddziaływania na środowisko

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu zmniejszenia jej wpływu na obszary Natura 2000

Tam gdzie istnieje infrastruktura transportowa lub telekomunikacyjna (np. drogi, kory-
tarze kolejowe) możliwe jest wprowadzenie usprawnień w celu ograniczenia jej wpływu 
na pewne gatunki poddane oddziaływaniu fragmentacji (np. poprzez dodanie przejść 
podziemnych i nadziemnych dla zwierząt).

5(3)(a) Usługi transportowe i telekomunikacyjne pożytku ogólnego o charakterze gospodarczym, a w 
szczególności rozbudowa drugorzędnych sieci transportowych przez usprawnianie połączeń 
z sieciami TEN-T, regionalnymi węzłami kolejowymi, lotniskami i portami lub platformami mul-
timodalnymi, tworzenie bezpośrednich połączeń z głównymi liniami kolejowymi, a także pro-
mowanie regionalnych i lokalnych śródlądowych dróg wodnych i żeglugi morskiej bliskiego 
zasięgu

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie 

Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu zmniejszenia jej wpływu na obszary Natura 2000

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie 
ochrony i wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi, jak również zapobie-
ganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Możliwość sfinansowania transgranicznego programu dla jednorazowego ponownego 
wprowadzenia zagrożonych gatunków.

6(1)(d) Rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego: zmniejszanie 
izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komuni-
kacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospo-
darowania odpadów

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu zmniejszenia jej wpływu na obszary Natura 2000

Tam gdzie istnieje infrastruktura transportowa lub telekomunikacyjna (np. drogi, kory-
tarze kolejowe) możliwe jest wprowadzenie usprawnień w celu ograniczenia jej wpływu 
na pewne gatunki poddane oddziaływaniu fragmentacji (np. poprzez dodanie przejść 
podziemnych i nadziemnych dla zwierząt). 

8 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekulty-
wacja środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, zachowanie i walory-
zacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lo-
kalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur demograficznych

Wymóg: wymiar miejski. Kontekst: dziedzictwo historyczne/
kulturowe

Możliwość sfinansowania działań odnoszących się do „sztandarowych” gatunków w ra-
mach obszarów miejskich lub w ich sąsiedztwie, w celu wspierania zaangażowania spo-
łeczności lokalnej w ochronę przyrody. Działania takie powinny stanowić część szerszej 
inicjatywy na rzecz promocji regionu.

EFS

Brak

FS

Brak
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Możliwość sfinansowania jednorazowego ponownego wprowadzenia zagrożonych ga-
tunków w ramach planowanych przedsięwzięć w zakresie ekoturystyki związanej z tymi 
gatunkami.

4(8) Inwestycje transportowe, w tym poprawę sieci transeuropejskich i połączeń z siecią TEN-T; zin-
tegrowane strategie promocji ekologicznego transportu, które przyczyniają się do poprawy 
dostępności i jakości usług transportu pasażerskiego i towarowego, z myślą o uzyskaniu bar-
dziej zrównoważonego podziału na różne rodzaje środków transportu oraz o promocji syste-
mów intermodalnych i ograniczaniu oddziaływania na środowisko

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu zmniejszenia jej wpływu na obszary Natura 2000

Tam gdzie istnieje infrastruktura transportowa lub telekomunikacyjna (np. drogi, kory-
tarze kolejowe) możliwe jest wprowadzenie usprawnień w celu ograniczenia jej wpływu 
na pewne gatunki poddane oddziaływaniu fragmentacji (np. poprzez dodanie przejść 
podziemnych i nadziemnych dla zwierząt).

5(3)(a) Usługi transportowe i telekomunikacyjne pożytku ogólnego o charakterze gospodarczym, a w 
szczególności rozbudowa drugorzędnych sieci transportowych przez usprawnianie połączeń 
z sieciami TEN-T, regionalnymi węzłami kolejowymi, lotniskami i portami lub platformami mul-
timodalnymi, tworzenie bezpośrednich połączeń z głównymi liniami kolejowymi, a także pro-
mowanie regionalnych i lokalnych śródlądowych dróg wodnych i żeglugi morskiej bliskiego 
zasięgu

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie 

Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu zmniejszenia jej wpływu na obszary Natura 2000

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie 
ochrony i wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi, jak również zapobie-
ganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Możliwość sfinansowania transgranicznego programu dla jednorazowego ponownego 
wprowadzenia zagrożonych gatunków.

6(1)(d) Rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego: zmniejszanie 
izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komuni-
kacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospo-
darowania odpadów

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu zmniejszenia jej wpływu na obszary Natura 2000

Tam gdzie istnieje infrastruktura transportowa lub telekomunikacyjna (np. drogi, kory-
tarze kolejowe) możliwe jest wprowadzenie usprawnień w celu ograniczenia jej wpływu 
na pewne gatunki poddane oddziaływaniu fragmentacji (np. poprzez dodanie przejść 
podziemnych i nadziemnych dla zwierząt). 

8 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekulty-
wacja środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, zachowanie i walory-
zacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lo-
kalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur demograficznych

Wymóg: wymiar miejski. Kontekst: dziedzictwo historyczne/
kulturowe

Możliwość sfinansowania działań odnoszących się do „sztandarowych” gatunków w ra-
mach obszarów miejskich lub w ich sąsiedztwie, w celu wspierania zaangażowania spo-
łeczności lokalnej w ochronę przyrody. Działania takie powinny stanowić część szerszej 
inicjatywy na rzecz promocji regionu.

EFS

Brak

FS

Brak
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EFRROW

36(a)(iii) Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z 
dyrektywą 2000/60/WE

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 38. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użytków 
rolnych (WUR).

Usuwanie inwazyjnych roślin wodnych z cieków wodnych. 

36(a)(iv) Płatności rolnośrodowiskowe Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 39. Kontrola roślinności inwazyjnej (np. ambrozji, barszcza montegaziego), aby po-
wstrzymać ich dalsze rozprzestrzenianie się. 

36(a)(vi) Wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych [grunty 
rolne]

Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 41.

36(b)(iv) Płatności dla obszarów Natura 2000; [lasy] Prywatni właściciele 
lasów i ich stowarzy

-szenia

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42. Ob-
szary muszą być wyznaczone– 
zobacz art. 50. 

Zobacz art. 46 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi przestrzegać 
kryteriów wzajemnej zgodności. Płatność z tytułu poniesionych 
kosztów i utraconych przychodów.

Kontrola, usuwanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się inwazyjnych szkodni-
ków leśnych (np. korniki).

36(b)(v) Płatności leśnośrodowiskowe Prywatni właściciele 
lasów, gminy

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42.

Zobacz art. 47 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi przestrzegać 
kryteriów wzajemnej zgodności.

Usunięcie inwazyjnych gatunków roślin, które przyczyniają się  
do degradacji rodzimej roślinności i struktury leśnej. 

36(b)(vii) Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych [lasy] Wszystkie możliwe Lasy Brak Zobacz art. 49. Musi być połączone z płatnościami leśno-środowi-
skowymi.

Wdrożenie programu zapobiegania i wykrywania szkodników leśnych  
(np. system monitoringu wykorzystujący pułapki na ćmy). 

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. Art. 57. Usuwanie inwazyjnych roślin wodnych z cieków wodnych w kontekście szerszych 
programów odnowy środowiskowej.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Zarządzanie gatunkami inwazyjnymi przyczyniające się do osiągnięcia celów lo-
kalnych planów rozwoju, np. usunięcie inwazyjnych roślin wodnych i ryb z syste-
mów rzecznych w celu wypełnienia założeń związanych z ekoturystyką w pobliżu 
rzek (nakierowaną na rodzimą dziką przyrodę).

EFR

27(1)(c) Programy szkoleń przekwalifikujących na zawody spoza ry-
bołówstwa morskiego;

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Przekwalifikowanie na działania związane z odnową siedlisk/ jako strażników 
do pracy na obszarach Natura 2000, w tym zarządzanie gatunkami inwazyjnymi.

30(2)(a) Propagowanie form akwakultury obejmujących ochronę i 
poprawę stanu środowiska, zasobów naturalnych i różno-
rodności genetycznej, a także kształtowanie krajobrazu i tra-
dycyjnych cech obszarów akwakultury; 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w sektorze 
akwakultury, możliwa rekompensata związana z lokalizacją obsza-
rów Natura 2000– zobacz art. 30 ust. 4 lit. d

Finansowanie dla akwakultury, gdzie brane jest pod uwagę utrzymanie nowopo-
wstałej rodzimej roślinności powstałej w stawach rybnych oraz kontrolę inwazyj-
nych gatunków roślinnych.

30(2)(d) Zrównoważone podejście do akwakultury zgodne ze spe-
cyficznymi ograniczeniami środowiskowymi wynikającymi 
z wyznaczania obszarów Natura 2000, zgodnie z dyrektywą 
92/43/EWG 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w sektorze 
akwakultury, możliwa rekompensata związana z lokalizacją obsza-
rów Natura 2000– zobacz art.30 ust. 4 lit. d

Rekompensaty dla rolników z tytułu dodatkowych kosztów wynikających z ogra-
niczeń.

37(g) Rozwój, restrukturyzacja oraz polepszenie obszarów akwa-
kulturowych; 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji dzia-
łających w imieniu producentów bądź innych organizacji uznanych 
przez Kraj Członkowski…

Finansowanie dla usuwania inwazyjnych roślin wodnych ze stawów akwakultu-
rowych. 
Poprawa stanu obszarów akwakultury, w tym ograniczanie ich wpływu na środo-
wisko.

37(j) Propagowanie partnerstwa pomiędzy naukowcami i przed-
siębiorcami w sektorze rybołówstwa;

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji dzia-
łających w imieniu producentów bądź innych organizacji uznanych 
przez Kraj Członkowski…

Propagowanie partnerstw pomiędzy naukowcami, a przedsiębiorcami przy bada-
niach nad zapobieganiem rozprzestrzeniania się i/lub usuwania i kontroli gatun-
ków inwazyjnych.

38 (2)(a) Budowa bądź instalowanie czynnych lub biernych urządzeń 
mających na celu ochronę i rozwój fauny i flory wodnej

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty pub-
liczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź inne 
podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa członkowskie.

Tworzenie sztucznych raf.

38(2)(b) Rekultywacja wód śródlądowych, w tym terenów tarła i tras 
migracyjnych gatunków migrujących.

Rybacy, inne Wody śródlądowe Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty pub-
liczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź inne 
podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa członkowskie.

Rekultywacja wód śródlądowych, w tym usuwane przeszkód utrudniających mi-
grację ryb.

38(2)(c) Tam gdzie bezpośrednio dotyczy to działalności połowowej, 
działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środo-wiska w 
ramach sieci Natura 2000 z wyłączeniem kosztów operacyj-
nych

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty pub-
liczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź inne 
podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa członkowskie.

Poprawa stanu ostoi Natura 2000 na obszarach morskich.

44(1)(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa. 

Pracownicy sektora 
rybo-łówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dalszych 
informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Różnicowanie zatrudnienia poprzez tworzenie miejsc pracy w zarządzaniu rezer-
watami, w tym kontrola IGO.

44(1)(f ) Ochrona środowiska na obszarach rybackich w celu utrzy-
mania jego atrakcyjności, regeneracja i rozwój osad i wiosek 
przybrzeżnych prowadzących działalność rybacką, a także 
ochrona i poprawa stanu dziedzictwa przyrodniczego i ar-
chitektonicznego 

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dalszych 
informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Ochrona i poprawa stanu środowiska poprzez kontrolę IGO, np. odnowa wydm 
przybrzeżnych poprzez usuwanie inwazyjnej roślinności, odnowa ekosystemów 
wodnych poprzez usuwanie gatunków inwazyjnych. 
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EFRROW

36(a)(iii) Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z 
dyrektywą 2000/60/WE

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 38. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użytków 
rolnych (WUR).

Usuwanie inwazyjnych roślin wodnych z cieków wodnych. 

36(a)(iv) Płatności rolnośrodowiskowe Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 39. Kontrola roślinności inwazyjnej (np. ambrozji, barszcza montegaziego), aby po-
wstrzymać ich dalsze rozprzestrzenianie się. 

36(a)(vi) Wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych [grunty 
rolne]

Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 41.

36(b)(iv) Płatności dla obszarów Natura 2000; [lasy] Prywatni właściciele 
lasów i ich stowarzy

-szenia

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42. Ob-
szary muszą być wyznaczone– 
zobacz art. 50. 

Zobacz art. 46 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi przestrzegać 
kryteriów wzajemnej zgodności. Płatność z tytułu poniesionych 
kosztów i utraconych przychodów.

Kontrola, usuwanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się inwazyjnych szkodni-
ków leśnych (np. korniki).

36(b)(v) Płatności leśnośrodowiskowe Prywatni właściciele 
lasów, gminy

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42.

Zobacz art. 47 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi przestrzegać 
kryteriów wzajemnej zgodności.

Usunięcie inwazyjnych gatunków roślin, które przyczyniają się  
do degradacji rodzimej roślinności i struktury leśnej. 

36(b)(vii) Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych [lasy] Wszystkie możliwe Lasy Brak Zobacz art. 49. Musi być połączone z płatnościami leśno-środowi-
skowymi.

Wdrożenie programu zapobiegania i wykrywania szkodników leśnych  
(np. system monitoringu wykorzystujący pułapki na ćmy). 

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. Art. 57. Usuwanie inwazyjnych roślin wodnych z cieków wodnych w kontekście szerszych 
programów odnowy środowiskowej.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Zarządzanie gatunkami inwazyjnymi przyczyniające się do osiągnięcia celów lo-
kalnych planów rozwoju, np. usunięcie inwazyjnych roślin wodnych i ryb z syste-
mów rzecznych w celu wypełnienia założeń związanych z ekoturystyką w pobliżu 
rzek (nakierowaną na rodzimą dziką przyrodę).

EFR

27(1)(c) Programy szkoleń przekwalifikujących na zawody spoza ry-
bołówstwa morskiego;

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Przekwalifikowanie na działania związane z odnową siedlisk/ jako strażników 
do pracy na obszarach Natura 2000, w tym zarządzanie gatunkami inwazyjnymi.

30(2)(a) Propagowanie form akwakultury obejmujących ochronę i 
poprawę stanu środowiska, zasobów naturalnych i różno-
rodności genetycznej, a także kształtowanie krajobrazu i tra-
dycyjnych cech obszarów akwakultury; 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w sektorze 
akwakultury, możliwa rekompensata związana z lokalizacją obsza-
rów Natura 2000– zobacz art. 30 ust. 4 lit. d

Finansowanie dla akwakultury, gdzie brane jest pod uwagę utrzymanie nowopo-
wstałej rodzimej roślinności powstałej w stawach rybnych oraz kontrolę inwazyj-
nych gatunków roślinnych.

30(2)(d) Zrównoważone podejście do akwakultury zgodne ze spe-
cyficznymi ograniczeniami środowiskowymi wynikającymi 
z wyznaczania obszarów Natura 2000, zgodnie z dyrektywą 
92/43/EWG 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w sektorze 
akwakultury, możliwa rekompensata związana z lokalizacją obsza-
rów Natura 2000– zobacz art.30 ust. 4 lit. d

Rekompensaty dla rolników z tytułu dodatkowych kosztów wynikających z ogra-
niczeń.

37(g) Rozwój, restrukturyzacja oraz polepszenie obszarów akwa-
kulturowych; 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji dzia-
łających w imieniu producentów bądź innych organizacji uznanych 
przez Kraj Członkowski…

Finansowanie dla usuwania inwazyjnych roślin wodnych ze stawów akwakultu-
rowych. 
Poprawa stanu obszarów akwakultury, w tym ograniczanie ich wpływu na środo-
wisko.

37(j) Propagowanie partnerstwa pomiędzy naukowcami i przed-
siębiorcami w sektorze rybołówstwa;

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji dzia-
łających w imieniu producentów bądź innych organizacji uznanych 
przez Kraj Członkowski…

Propagowanie partnerstw pomiędzy naukowcami, a przedsiębiorcami przy bada-
niach nad zapobieganiem rozprzestrzeniania się i/lub usuwania i kontroli gatun-
ków inwazyjnych.

38 (2)(a) Budowa bądź instalowanie czynnych lub biernych urządzeń 
mających na celu ochronę i rozwój fauny i flory wodnej

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty pub-
liczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź inne 
podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa członkowskie.

Tworzenie sztucznych raf.

38(2)(b) Rekultywacja wód śródlądowych, w tym terenów tarła i tras 
migracyjnych gatunków migrujących.

Rybacy, inne Wody śródlądowe Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty pub-
liczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź inne 
podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa członkowskie.

Rekultywacja wód śródlądowych, w tym usuwane przeszkód utrudniających mi-
grację ryb.

38(2)(c) Tam gdzie bezpośrednio dotyczy to działalności połowowej, 
działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środo-wiska w 
ramach sieci Natura 2000 z wyłączeniem kosztów operacyj-
nych

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty pub-
liczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź inne 
podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa członkowskie.

Poprawa stanu ostoi Natura 2000 na obszarach morskich.

44(1)(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa. 

Pracownicy sektora 
rybo-łówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dalszych 
informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Różnicowanie zatrudnienia poprzez tworzenie miejsc pracy w zarządzaniu rezer-
watami, w tym kontrola IGO.

44(1)(f ) Ochrona środowiska na obszarach rybackich w celu utrzy-
mania jego atrakcyjności, regeneracja i rozwój osad i wiosek 
przybrzeżnych prowadzących działalność rybacką, a także 
ochrona i poprawa stanu dziedzictwa przyrodniczego i ar-
chitektonicznego 

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dalszych 
informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Ochrona i poprawa stanu środowiska poprzez kontrolę IGO, np. odnowa wydm 
przybrzeżnych poprzez usuwanie inwazyjnej roślinności, odnowa ekosystemów 
wodnych poprzez usuwanie gatunków inwazyjnych. 
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LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak Działanie samo w sobie niekwalifikowalne, ale może kwalifikować 
się do wsparcia jeżeli stanowi część projektu ochrony przyrody okre-
ślonego w punktach 12 lub 13 oraz spełnia kryteria LIFE+ określone 
w art. 3 jak również dokłada się starań, by nie było działaniem ‘po-
wtarzającym się’.

PR7

2(1)(i) Temat: Środowisko, np. zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone zarządza-
nie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi przez czło-
wieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorodnością); techno-
logie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania Opracowanie nowych instrumentów dla kontroli/zarządzania/wykorzenienia IGO, 
szczególnie w kontekście obszarów Natura 2000. 

2(1)(i) Temat: transport (np. transport powierzchniowy i po-
wietrzny przyjazny dla środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania nad przystosowaniem/poprawą infrastruktury 
transportowej w celu ograniczenia jej wpływu na obszary Na-
tura 2000.

Opracowanie nowych instrumentów na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania 
się IGO poprzez sieci transportowe.

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Możliwość sfinansowania jednorazowego usunięcia lub programu kontrolnego dla IGO 
o szczególnie negatywnych skutkach gospodarczych/ społecznych/ środowiskowych.

4(5) Zapobieganie ryzyku, w tym przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu zapobiega-
nie i niwelowanie ryzyka naturalnego i technologicznego.

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: rozwój planów i działań związanych z zarządzaniem 
zagrożeniami związanymi z IGO

Opracowanie planów zarządzania zagrożeniami związanymi z IGO dla wszystkich ob-
szarów Natura 2000 w danym regionie (jako część szerszego zarządzania ryzykiem w 
regionie).

4(8) Inwestycje transportowe, w tym poprawę sieci transeuropejskich i połączeń z siecią TEN-T; zin-
tegrowane strategie promocji ekologicznego transportu, które przyczyniają się do poprawy 
dostępności i jakości usług transportu pasażerskiego i towarowego, z myślą o uzyskaniu bar-
dziej zrównoważonego podziału na różne rodzaje środków transportu oraz o promocji syste-
mów intermodalnych i ograniczaniu oddziaływania na środowisko

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu ograniczenia wpływu IGO na obszary Natura 2000

Ustanowienie regionalnego systemu monitoringu/zarządzania dla IGO, np. systemy 
wczesnego wykrywania w portach, wzdłuż korytarzy transportowych, na lotniskach.

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwe-
lowania ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i technolo-
gicznego.

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: rozwój planów i działań związanych z zarządzaniem 
zagrożeniami związanymi z IGO

Opracowanie planów zarządzania zagrożeniami związanymi z IGO dla wszystkich ob-
szarów Natura 2000 w danym regionie (jako część szerszego zarządzania ryzykiem w 
regionie).

5(3)(a) Usługi transportowe i telekomunikacyjne pożytku ogólnego o charakterze gospodarczym, a w 
szczególności rozbudowa drugorzędnych sieci transportowych przez usprawnianie połączeń 
z sieciami TEN-T, regionalnymi węzłami kolejowymi, lotniskami i portami lub platformami mul-
timodalnymi, tworzenie bezpośrednich połączeń z głównymi liniami kolejowymi, a także pro-
mowanie regionalnych i lokalnych śródlądowych dróg wodnych i żeglugi morskiej bliskiego 
zasięgu

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu ograniczenia wpływu IGO na obszary Natura 2000

Ustanowienie regionalnego systemu monitoringu/zarządzania dla IGO, np. systemy 
wczesnego wykrywania w portach, wzdłuż korytarzy transportowych, na lotniskach.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie 
ochrony i wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi, jak również zapobie-
ganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Możliwe finansowanie dla transgranicznych programów kontroli lub likwidacji IGO, w 
tym działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się IGO.

6(1)(d) Rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego: zmniejszanie 
izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komuni-
kacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospo-
darowania odpadów

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu ograniczenia wpływu IGO na obszary Natura 2000

Ustanowienie regionalnego systemu monitoringu/zarządzania dla IGO, np. systemy 
wczesnego transgranicznego wykrywania w portach, wzdłuż korytarzy transportowych, 
na lotniskach.

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom 
i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze transnarodowym. 
Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeż-
nymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, su-
szom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami 
naturalnymi

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Możliwe finansowanie dla transnarodowych programów kontroli lub likwidacji IGO, w 
tym działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się IGO.

8 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekulty-
wacja środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, zachowanie i walory-
zacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lo-
kalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur demograficznych

Wymóg: wymiar miejski. Kontekst: dziedzictwo historyczne/
kulturowe

W ramach obszarów miejskich, możliwe wsparcie dla ponownego rozwoju obszarów 
Natura 2000 (w tym likwidacja IGO) w celu promowania ich lokalnego wykorzystania 
oraz rozwoju społeczności lokalnej.

EFS

Brak

FS

Brak



75

Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak Działanie samo w sobie niekwalifikowalne, ale może kwalifikować 
się do wsparcia jeżeli stanowi część projektu ochrony przyrody okre-
ślonego w punktach 12 lub 13 oraz spełnia kryteria LIFE+ określone 
w art. 3 jak również dokłada się starań, by nie było działaniem ‘po-
wtarzającym się’.

PR7

2(1)(i) Temat: Środowisko, np. zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie 
środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone zarządza-
nie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi przez czło-
wieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorodnością); techno-
logie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania Opracowanie nowych instrumentów dla kontroli/zarządzania/wykorzenienia IGO, 
szczególnie w kontekście obszarów Natura 2000. 

2(1)(i) Temat: transport (np. transport powierzchniowy i po-
wietrzny przyjazny dla środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania nad przystosowaniem/poprawą infrastruktury 
transportowej w celu ograniczenia jej wpływu na obszary Na-
tura 2000.

Opracowanie nowych instrumentów na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania 
się IGO poprzez sieci transportowe.

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Możliwość sfinansowania jednorazowego usunięcia lub programu kontrolnego dla IGO 
o szczególnie negatywnych skutkach gospodarczych/ społecznych/ środowiskowych.

4(5) Zapobieganie ryzyku, w tym przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu zapobiega-
nie i niwelowanie ryzyka naturalnego i technologicznego.

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: rozwój planów i działań związanych z zarządzaniem 
zagrożeniami związanymi z IGO

Opracowanie planów zarządzania zagrożeniami związanymi z IGO dla wszystkich ob-
szarów Natura 2000 w danym regionie (jako część szerszego zarządzania ryzykiem w 
regionie).

4(8) Inwestycje transportowe, w tym poprawę sieci transeuropejskich i połączeń z siecią TEN-T; zin-
tegrowane strategie promocji ekologicznego transportu, które przyczyniają się do poprawy 
dostępności i jakości usług transportu pasażerskiego i towarowego, z myślą o uzyskaniu bar-
dziej zrównoważonego podziału na różne rodzaje środków transportu oraz o promocji syste-
mów intermodalnych i ograniczaniu oddziaływania na środowisko

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu ograniczenia wpływu IGO na obszary Natura 2000

Ustanowienie regionalnego systemu monitoringu/zarządzania dla IGO, np. systemy 
wczesnego wykrywania w portach, wzdłuż korytarzy transportowych, na lotniskach.

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwe-
lowania ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i technolo-
gicznego.

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: rozwój planów i działań związanych z zarządzaniem 
zagrożeniami związanymi z IGO

Opracowanie planów zarządzania zagrożeniami związanymi z IGO dla wszystkich ob-
szarów Natura 2000 w danym regionie (jako część szerszego zarządzania ryzykiem w 
regionie).

5(3)(a) Usługi transportowe i telekomunikacyjne pożytku ogólnego o charakterze gospodarczym, a w 
szczególności rozbudowa drugorzędnych sieci transportowych przez usprawnianie połączeń 
z sieciami TEN-T, regionalnymi węzłami kolejowymi, lotniskami i portami lub platformami mul-
timodalnymi, tworzenie bezpośrednich połączeń z głównymi liniami kolejowymi, a także pro-
mowanie regionalnych i lokalnych śródlądowych dróg wodnych i żeglugi morskiej bliskiego 
zasięgu

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu ograniczenia wpływu IGO na obszary Natura 2000

Ustanowienie regionalnego systemu monitoringu/zarządzania dla IGO, np. systemy 
wczesnego wykrywania w portach, wzdłuż korytarzy transportowych, na lotniskach.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie 
ochrony i wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi, jak również zapobie-
ganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Możliwe finansowanie dla transgranicznych programów kontroli lub likwidacji IGO, w 
tym działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się IGO.

6(1)(d) Rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego: zmniejszanie 
izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komuni-
kacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospo-
darowania odpadów

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: przystosowanie/poprawa infrastruktury transporto-
wej w celu ograniczenia wpływu IGO na obszary Natura 2000

Ustanowienie regionalnego systemu monitoringu/zarządzania dla IGO, np. systemy 
wczesnego transgranicznego wykrywania w portach, wzdłuż korytarzy transportowych, 
na lotniskach.

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom 
i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze transnarodowym. 
Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeż-
nymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, su-
szom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami 
naturalnymi

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Możliwe finansowanie dla transnarodowych programów kontroli lub likwidacji IGO, w 
tym działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się IGO.

8 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekulty-
wacja środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, zachowanie i walory-
zacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lo-
kalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur demograficznych

Wymóg: wymiar miejski. Kontekst: dziedzictwo historyczne/
kulturowe

W ramach obszarów miejskich, możliwe wsparcie dla ponownego rozwoju obszarów 
Natura 2000 (w tym likwidacja IGO) w celu promowania ich lokalnego wykorzystania 
oraz rozwoju społeczności lokalnej.

EFS

Brak

FS

Brak
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działanie 15: wdrażanie sysTeMów zarządzania oraz porozuMień
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

36(a)(i) Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na 
obszarach górskich 

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 37. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użytków 
rolnych (WUR). Zobacz art. 51 Rozporządzenia 1782/2003. Jest to 
płatność kompensująca i nie zostały dla niej określone żadne kry-
teria zgodności środowiskowej poza kryteriami wyznaczonymi w 
obowiązkowych wymogach gospodarowania, (które obejmują 
Dyrektywy Ptasią i Siedliskową) oraz zasadami dobrej kultury rol-
nej zgodnej z ochroną środowiska, (które mogą obejmować stan-
dardy dotyczące minimalnego poziomu utrzymania) związane z 
płatnościami w ramach Filaru 1. Jedynym pozostałym wymogiem 
nałożonym na beneficjentów płatności jest kontynuacja działal-
ności rolniczej przez przynajmniej 5 lat. Zarządzanie działaniami 
ochronnymi zależeć, więc będzie od rodzaju prowadzonej dzia-
łalności rolniczej.

Płatności wspierające utrzymanie tradycyjnych praktyk rolniczych, dzięki którym 
możliwe jest utrzymanie się połonin.

36(a)(ii) Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na 
obszarach innych niż obszary górskie

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 37. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użytków 
rolnych (WUR).

Wsparcie dla tradycyjnych praktyk rolniczych, które prowadzą do utrzymania  
nizinnych łąk podmokych, np. poprzez wypas bydła.

36(a)(Iii) Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z 
dyrektywą 2000/60/WE;

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 38. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użytków 
rolnych (WUR).

Płatności pozwalające na utrzymanie górskich psów stróżujących w celu  
pilnowania stada przed dużymi drapieżnikami.

36(a)(iv) Płatności rolnośrodowiskowe Rolnicy, jednostki za-
rządza-jące gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 39. Utrzymanie rodzimych gatunków roślinnych, które mają wartość żywieniową  
dla miejscowej dzikich zwierząt, szczególnie w strefach buforowych wokół  
obszaru Natura 2000. 

36(b)(iv) Płatności dla obszarów Natura 2000; [lasy] Prywatni właściciele 
lasów i ich stowarzy

-szenia

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42. Ob-
szary muszą być wyznaczone– 
zobacz art. 50. 

Zobacz art. 46 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi przestrze-
gać kryteriów wzajemnej zgodności. Płatność z tytułu poniesio-
nych kosztów i utraconych przychodów.

Płatności dotyczące zatrzymania obumarłych drzew w lasach, zarówno  
leżących na ziemi i stojących– rekompensata za utracony dochód.

36(b)(v) Płatności leśnośrodowiskowe Prywatni właściciele 
lasów, gminy

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42.

Zobacz art. 47 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi przestrze-
gać kryteriów wzajemnej zgodności.

Podnoszenie jakości siedlisk leśnych poprzez sadzenie gatunków podszycia  
lub ponowne wprowadzanie gatunków dna lasu. 

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Bieżące zarządzanie przyczyniające się do osiągnięcia celów lokalnego planu  
rozwoju, np. rozwój i sprzedaż produktów przyjaznych dzikiej naturze. 

EFR

29(1)(b) Wdrażanie metod z zakresu akwakultury znacznie obniża-
jących negatywny wpływ na środowisko bądź pozytywnie 
na nie wpływających, w porównaniu ze zwykłą praktyką w 
sektorze akwakultury. 

MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak 28(2) Pomoc inwestycyjna może być udzielona jedynie [mikro i 
małym] przedsiębiorstwom.

Odnowa opuszczonych stawów rybnych. 

30(2)(a) Propagowanie form akwakultury obejmujących ochronę i 
poprawę stanu środowiska, zasobów naturalnych i różno-
rodności genetycznej, a także kształtowanie krajobrazu i 
tradycyjnych cech obszarów akwakultury; 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w sekto-
rze akwakultury,

Wprowadzenie czasowych i/lub przestrzennych ograniczeń na zmiany w poziomie 
wód. Płatności mogą stanowić rekompensatę za straty pieniężne wynikające z prze-
dłużonego zalania lub osuszenia terenu.

30(2)(d) Zrównoważone podejście do akwakultury zgodne ze spe-
cyficznymi ograniczeniami środowiskowymi wynikającymi 
z wyznaczania obszarów Natura 2000, zgodnie z dyrek-
tywą 92/43/EWG  

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w sek-
torze akwakultury, możliwa rekompensata związana z lokalizacją 
obszarów Natura 2000– zobacz 30 ust.4 lit. d

Ograniczenie usuwania drzew/krzewów poza sytuacjami, gdzie jest to potrzebne dla 
utrzymania infrastruktury; czasowe ograniczenia dotyczące niezbędnych wycinek.

37(a) Trwałe przyczynianie się do lepszego zarządzania i 
ochrony zasobów;

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji 
działających w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Ustanowienie minimalnych warunków utrzymania i zarządzania nowopowstałą ro-
ślinnością i innymi związanymi z nią cechami.

37(b) Propagowanie selektywnych technik i narzędzi połowo-
wych, ograniczenie przyłowów 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji 
działających w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Propagowanie stosowania pewnych narzędzi na terenie obszarów Natura 2000, po-
przez zapewnienie odpowiednich zachęt ekonomicznych.

37(c) Usuwanie zagubionych narzędzi rybackich z dna mor-
skiego w celu zwalczania połowów niezamierzonych 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji 
działających w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Program usuwania narzędzi z obszarów Natura 2000– np. usuwanie zgubionych sieci 
na homary.

37(g) Rozwój, restrukturyzacja oraz polepszenie obszarów akwa-
kulturowych; 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji 
działających w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Odnowa nowo powstałej roślinności lub tworzenie jej od nowa.

38(2)(b) Rekultywacja wód śródlądowych, w tym terenów tarła i 
tras migracyjnych gatunków migrujących.

Rybacy, inne Wody śródlądowe Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty 
publiczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź 
inne podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa człon-
kowskie.



77
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EFRROW

36(a)(i) Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na 
obszarach górskich 

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 37. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użytków 
rolnych (WUR). Zobacz art. 51 Rozporządzenia 1782/2003. Jest to 
płatność kompensująca i nie zostały dla niej określone żadne kry-
teria zgodności środowiskowej poza kryteriami wyznaczonymi w 
obowiązkowych wymogach gospodarowania, (które obejmują 
Dyrektywy Ptasią i Siedliskową) oraz zasadami dobrej kultury rol-
nej zgodnej z ochroną środowiska, (które mogą obejmować stan-
dardy dotyczące minimalnego poziomu utrzymania) związane z 
płatnościami w ramach Filaru 1. Jedynym pozostałym wymogiem 
nałożonym na beneficjentów płatności jest kontynuacja działal-
ności rolniczej przez przynajmniej 5 lat. Zarządzanie działaniami 
ochronnymi zależeć, więc będzie od rodzaju prowadzonej dzia-
łalności rolniczej.

Płatności wspierające utrzymanie tradycyjnych praktyk rolniczych, dzięki którym 
możliwe jest utrzymanie się połonin.

36(a)(ii) Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na 
obszarach innych niż obszary górskie

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 37. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użytków 
rolnych (WUR).

Wsparcie dla tradycyjnych praktyk rolniczych, które prowadzą do utrzymania  
nizinnych łąk podmokych, np. poprzez wypas bydła.

36(a)(Iii) Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z 
dyrektywą 2000/60/WE;

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 38. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych użytków 
rolnych (WUR).

Płatności pozwalające na utrzymanie górskich psów stróżujących w celu  
pilnowania stada przed dużymi drapieżnikami.

36(a)(iv) Płatności rolnośrodowiskowe Rolnicy, jednostki za-
rządza-jące gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 39. Utrzymanie rodzimych gatunków roślinnych, które mają wartość żywieniową  
dla miejscowej dzikich zwierząt, szczególnie w strefach buforowych wokół  
obszaru Natura 2000. 

36(b)(iv) Płatności dla obszarów Natura 2000; [lasy] Prywatni właściciele 
lasów i ich stowarzy

-szenia

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42. Ob-
szary muszą być wyznaczone– 
zobacz art. 50. 

Zobacz art. 46 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi przestrze-
gać kryteriów wzajemnej zgodności. Płatność z tytułu poniesio-
nych kosztów i utraconych przychodów.

Płatności dotyczące zatrzymania obumarłych drzew w lasach, zarówno  
leżących na ziemi i stojących– rekompensata za utracony dochód.

36(b)(v) Płatności leśnośrodowiskowe Prywatni właściciele 
lasów, gminy

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42.

Zobacz art. 47 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi przestrze-
gać kryteriów wzajemnej zgodności.

Podnoszenie jakości siedlisk leśnych poprzez sadzenie gatunków podszycia  
lub ponowne wprowadzanie gatunków dna lasu. 

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Bieżące zarządzanie przyczyniające się do osiągnięcia celów lokalnego planu  
rozwoju, np. rozwój i sprzedaż produktów przyjaznych dzikiej naturze. 

EFR

29(1)(b) Wdrażanie metod z zakresu akwakultury znacznie obniża-
jących negatywny wpływ na środowisko bądź pozytywnie 
na nie wpływających, w porównaniu ze zwykłą praktyką w 
sektorze akwakultury. 

MŚP Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak 28(2) Pomoc inwestycyjna może być udzielona jedynie [mikro i 
małym] przedsiębiorstwom.

Odnowa opuszczonych stawów rybnych. 

30(2)(a) Propagowanie form akwakultury obejmujących ochronę i 
poprawę stanu środowiska, zasobów naturalnych i różno-
rodności genetycznej, a także kształtowanie krajobrazu i 
tradycyjnych cech obszarów akwakultury; 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w sekto-
rze akwakultury,

Wprowadzenie czasowych i/lub przestrzennych ograniczeń na zmiany w poziomie 
wód. Płatności mogą stanowić rekompensatę za straty pieniężne wynikające z prze-
dłużonego zalania lub osuszenia terenu.

30(2)(d) Zrównoważone podejście do akwakultury zgodne ze spe-
cyficznymi ograniczeniami środowiskowymi wynikającymi 
z wyznaczania obszarów Natura 2000, zgodnie z dyrek-
tywą 92/43/EWG  

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w sek-
torze akwakultury, możliwa rekompensata związana z lokalizacją 
obszarów Natura 2000– zobacz 30 ust.4 lit. d

Ograniczenie usuwania drzew/krzewów poza sytuacjami, gdzie jest to potrzebne dla 
utrzymania infrastruktury; czasowe ograniczenia dotyczące niezbędnych wycinek.

37(a) Trwałe przyczynianie się do lepszego zarządzania i 
ochrony zasobów;

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji 
działających w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Ustanowienie minimalnych warunków utrzymania i zarządzania nowopowstałą ro-
ślinnością i innymi związanymi z nią cechami.

37(b) Propagowanie selektywnych technik i narzędzi połowo-
wych, ograniczenie przyłowów 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji 
działających w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Propagowanie stosowania pewnych narzędzi na terenie obszarów Natura 2000, po-
przez zapewnienie odpowiednich zachęt ekonomicznych.

37(c) Usuwanie zagubionych narzędzi rybackich z dna mor-
skiego w celu zwalczania połowów niezamierzonych 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji 
działających w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Program usuwania narzędzi z obszarów Natura 2000– np. usuwanie zgubionych sieci 
na homary.

37(g) Rozwój, restrukturyzacja oraz polepszenie obszarów akwa-
kulturowych; 

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym 
wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji 
działających w imieniu producentów bądź innych organizacji 
uznanych przez Kraj Członkowski…

Odnowa nowo powstałej roślinności lub tworzenie jej od nowa.

38(2)(b) Rekultywacja wód śródlądowych, w tym terenów tarła i 
tras migracyjnych gatunków migrujących.

Rybacy, inne Wody śródlądowe Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty 
publiczne lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź 
inne podmioty wyznaczone w tym celu przez państwa człon-
kowskie.
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LIFE+

Brak

PR7

2(1)(i) Temat Środowisko: np. zmiany klimatyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorod-
nością); technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie 
środowiska) 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania Możliwe finansowanie dla badań nad skutecznością umów zawieranych z właścicie-
lami gruntów/zasobów dotyczących zarządzania nimi oraz możliwości poprawy tego 
mechanizmu w przyszłości.

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

Brak

EFS

Brak

FS

Brak
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LIFE+

Brak

PR7

2(1)(i) Temat Środowisko: np. zmiany klimatyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorod-
nością); technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie 
środowiska) 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania Możliwe finansowanie dla badań nad skutecznością umów zawieranych z właścicie-
lami gruntów/zasobów dotyczących zarządzania nimi oraz możliwości poprawy tego 
mechanizmu w przyszłości.

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

Brak

EFS

Brak

FS

Brak
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działanie 16: świadczenie usłuG,  
reKoMpensaTy za uTracone prawa oraz dochód
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EFRROW

36(a)(iii) Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z 
dyrektywą 2000/60/WE;

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyznac-
zone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 38. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych 
użytków rolnych (WUR).

Rekompensata za dochody utracone ze względu na zmniejszone zastosowanie  
nawozów i pestycydów, pomoc w marketingu produktów i usług przyjaznych  
sieci Natura 2000.

36(a)(iv) Płatności rolnośrodowiskowe Rolnicy, jednostki 
zarządzające grun-
tami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 39. Rekompensata za dochody utracone ze względu na utrzymywanie w strefie  
buforowej obszaru Natura 2000 roślinności przyjaznej dzikiej przyrodzie,  
np. rośliny stanowiące pożywienie dla dzikich zwierząt.

36(b)(iv) Płatności dla obszarów Natura 2000; [lasy] Prywatni właściciele 
lasów i ich 
stowarzyszenia

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42. Ob-
szary muszą być wyznaczone– 
zobacz art. 50. 

Zobacz art. 46 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi 
przestrzegać kryteriów wzajemnej zgodności. Płatność z 
tytułu poniesionych kosztów i utraconych przychodów.

Rekompensata za utrzymywanie otwartych przestrzeni w lasach lub zarządzanie  
gatunkami inwazyjnymi, które prowadzą do zamknięcia się sklepienia lasu  
i zamian w ekosystemie.

36(b)(v) Płatności leśnośrodowiskowe Prywatni właściciele 
lasów, gminy

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42.

Zobacz art. 47 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi 
przestrzegać kryteriów wzajemnej zgodności.

Rekompensata za utrzymywanie pewnej ilości martwych drzew w lasach.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art.61–65. Rekompensata za utracone prawa w celu wypełnienia założeń lokalnego planu rozwoju 
oraz monitorowanie postępów w jego realizacji.

EFR

30(2)(a) Propagowanie form akwakultury obejmujących ochronę 
i poprawę stanu środowiska, zasobów naturalnych i 
różnorodności genetycznej, a także kształtowanie krajo-
brazu i tradycyjnych cech obszarów akwakultury; 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w 
sektorze akwakultury, możliwa rekompensata związana z 
lokalizacją obszarów Natura 2000– zobacz 30 lit. d

Ograniczenia w gęstości obsady hodowlanej, ustanowienie cyklu, w którym część 
stawów rybnych musi być zarządzana w sposób ekstensywny przez dany okres czasu 
(np. 2 lata).

30(2)(d) Zrównoważone podejście do akwakultury zgodne ze spe-
cyficznymi ograniczeniami środowiskowymi wynikającymi 
z wyznaczania obszarów Natura 2000, zgodnie z 
dyrektywą 92/43/EWG 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w 
sektorze akwakultury, możliwa rekompensata związana z 
lokalizacją obszarów Natura 2000– zobacz 30 lit. d

Zdefiniowanie optymalnej struktury i składu populacji ryb.

LIFE+

Brak

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

Brak

EFS

Brak

FS

Brak
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EFRROW

36(a)(iii) Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z 
dyrektywą 2000/60/WE;

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyznac-
zone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 38. Odnosi się jedynie do wykorzystywanych 
użytków rolnych (WUR).

Rekompensata za dochody utracone ze względu na zmniejszone zastosowanie  
nawozów i pestycydów, pomoc w marketingu produktów i usług przyjaznych  
sieci Natura 2000.

36(a)(iv) Płatności rolnośrodowiskowe Rolnicy, jednostki 
zarządzające grun-
tami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 39. Rekompensata za dochody utracone ze względu na utrzymywanie w strefie  
buforowej obszaru Natura 2000 roślinności przyjaznej dzikiej przyrodzie,  
np. rośliny stanowiące pożywienie dla dzikich zwierząt.

36(b)(iv) Płatności dla obszarów Natura 2000; [lasy] Prywatni właściciele 
lasów i ich 
stowarzyszenia

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42. Ob-
szary muszą być wyznaczone– 
zobacz art. 50. 

Zobacz art. 46 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi 
przestrzegać kryteriów wzajemnej zgodności. Płatność z 
tytułu poniesionych kosztów i utraconych przychodów.

Rekompensata za utrzymywanie otwartych przestrzeni w lasach lub zarządzanie  
gatunkami inwazyjnymi, które prowadzą do zamknięcia się sklepienia lasu  
i zamian w ekosystemie.

36(b)(v) Płatności leśnośrodowiskowe Prywatni właściciele 
lasów, gminy

Lasy Kwalifikowalność zależna od 
obszarów: zobacz art. 42.

Zobacz art. 47 oraz art. 51– beneficjent wsparcia musi 
przestrzegać kryteriów wzajemnej zgodności.

Rekompensata za utrzymywanie pewnej ilości martwych drzew w lasach.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art.61–65. Rekompensata za utracone prawa w celu wypełnienia założeń lokalnego planu rozwoju 
oraz monitorowanie postępów w jego realizacji.

EFR

30(2)(a) Propagowanie form akwakultury obejmujących ochronę 
i poprawę stanu środowiska, zasobów naturalnych i 
różnorodności genetycznej, a także kształtowanie krajo-
brazu i tradycyjnych cech obszarów akwakultury; 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w 
sektorze akwakultury, możliwa rekompensata związana z 
lokalizacją obszarów Natura 2000– zobacz 30 lit. d

Ograniczenia w gęstości obsady hodowlanej, ustanowienie cyklu, w którym część 
stawów rybnych musi być zarządzana w sposób ekstensywny przez dany okres czasu 
(np. 2 lata).

30(2)(d) Zrównoważone podejście do akwakultury zgodne ze spe-
cyficznymi ograniczeniami środowiskowymi wynikającymi 
z wyznaczania obszarów Natura 2000, zgodnie z 
dyrektywą 92/43/EWG 

Rybacy Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Jedynie obszary, na których prowadzona jest działalność w 
sektorze akwakultury, możliwa rekompensata związana z 
lokalizacją obszarów Natura 2000– zobacz 30 lit. d

Zdefiniowanie optymalnej struktury i składu populacji ryb.

LIFE+

Brak

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

Brak

EFS

Brak

FS

Brak
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działanie 17: prowadzenie MoniTorinGu i poMiarów
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

52(d) Działanie na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 59. Przeprowadzenie analizy odniesienia w celu opracowania, a potem wdrożenia, lokalnej 
strategii rozwoju.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Możliwa realizacja projektów, które oprócz innych działań zawierają komponent mo-
nitoringu różnorodności biologicznej. Rozwój systemów monitoringu różnorodności 
biologicznej w celu wypełnienia założeń lokalnego planu rozwoju oraz monitorowanie 
postępów w jego realizacji.

EFR

37(j) Propagowanie partnerstwa pomiędzy naukowcami i 
przedsiębiorcami w sektorze rybołówstwa;

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Badania nad metodami monitoringu gatunków wodnych, prowadzone  
we współpracy pomiędzy rybakami, a naukowcami  
(np. programy znakowania i wypuszczania ryb).

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do 
pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach 
innych instrumentów finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). 
Działania są kwalifikowalne, jeśli spełniają kryteria wartości 
dodanej określone w art.3, wpisują się w działania określone 
w Załączniku oraz dokłada się starań, by nie były działaniami 

‘powtarzającymi się’.

PR7

2(1)(i) Temat Środowisko: np. zmiany klimatyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorod-
nością); technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie 
środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania Badania nad rozwojem nowych metod monitoringu i pomiarów. 
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działanie 17: prowadzenie MoniTorinGu i poMiarów
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

52(d) Działanie na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 59. Przeprowadzenie analizy odniesienia w celu opracowania, a potem wdrożenia, lokalnej 
strategii rozwoju.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Możliwa realizacja projektów, które oprócz innych działań zawierają komponent mo-
nitoringu różnorodności biologicznej. Rozwój systemów monitoringu różnorodności 
biologicznej w celu wypełnienia założeń lokalnego planu rozwoju oraz monitorowanie 
postępów w jego realizacji.

EFR

37(j) Propagowanie partnerstwa pomiędzy naukowcami i 
przedsiębiorcami w sektorze rybołówstwa;

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Badania nad metodami monitoringu gatunków wodnych, prowadzone  
we współpracy pomiędzy rybakami, a naukowcami  
(np. programy znakowania i wypuszczania ryb).

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do 
pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach 
innych instrumentów finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). 
Działania są kwalifikowalne, jeśli spełniają kryteria wartości 
dodanej określone w art.3, wpisują się w działania określone 
w Załączniku oraz dokłada się starań, by nie były działaniami 

‘powtarzającymi się’.

PR7

2(1)(i) Temat Środowisko: np. zmiany klimatyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorod-
nością); technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie 
środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania Badania nad rozwojem nowych metod monitoringu i pomiarów. 
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: finansowanie rozwoju działań/metod/wyposażenia 
w zakresie monitoringu

Możliwe wsparcie dla opracowywania planów monitoringu dla obszarów w ramach 
szerszego kontekstu monitoringu środowiskowego na poziomie regionalnym, np. w 
celu zbadania postępów w odniesieniu do wskaźników ustalonych dla osiągnięcia celu 
zatrzymania ubożenia różnorodności biologicznej przed rokiem 2010.

4(5) Zapobieganie ryzyku, w tym przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu zapobiega-
nie i niwelowanie ryzyka naturalnego i technologicznego. 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: finansowanie rozwoju działań/metod/wyposażenia 
w zakresie monitoringu (zarządzanie ryzykiem)

Opracowywanie planów na wypadek wystąpienia zagrożeń takich jak wyciek  
ropy lub substancji chemicznych, które mogą mieć wpływ  
na obszary Natura 2000. 

5(2)(b) Priorytet: działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom: 
propagowanie rozwoju infrastruktury związanej z różnorodnością biologiczną oraz inwestycji 
w tereny Natura 2000, w przypadku gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju go-
spodarczego i/lub dywersyfikacji obszarów wiejskich

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: finansowanie rozwoju działań/metod/wyposażenia 
w zakresie monitoringu

Możliwe finansowanie dla inwestycji w infrastrukturę monitoringu, np. sprzęt  
do teledetekcji taki jak stałe stanowiska do pomiarów radio telemetrycznych,  
rozwój baz danych na cele przechowywania danych.

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwe-
lowania ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i technolo-
gicznego.

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: finansowanie rozwoju działań/metod/wyposażenia 
w zakresie monitoringu (zarządzanie ryzykiem)

Opracowywanie planów na wypadek wystąpienia zagrożeń takich jak wyciek ropy lub 
substancji chemicznych, które mogą mieć wpływ na obszary Natura 2000.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: : wspieranie 
wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania nimi, jak rów-
nież zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

Kontekst: rozwój strategii/metod zakresie monitoringu oraz 
pomiarów

Opracowywanie transgranicznych (Art. 6 ust. 1 b) lub transnarodowych (Art. 6 ust. 2 b) 
planów i systemów monitoringu w odniesieniu do sieci Natura 2000, np. systemy  
monitoringu zanieczyszczeń/ związków biogennych w ciekach wodnych lub  
obszarach przybrzeżnych.

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu w następujących obszarach: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, 
zapobieganie zagrożeniom i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wy-
miarze transnarodowym. Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami 
rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapo-
bieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę 
przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa 
przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy trannarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

6(3)(a) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: współpracy międzyregio-
nalnej skupiającej się na innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy oraz na działaniach 
prewencyjnych w odniesieniu do środowiska i zapobieganiu zagrożeniom w rozumieniu art. 5 
pkt 1 i 2

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, z 
których przynajmniej co najmniej dwa mu-
szą być państwami członkowskimi (Art. 19 
ust. 2)

Program współpracy w celu wsparcia tworzenia międzyregionalnych sieci w odniesie-
niu do rozwoju regionalnych planów i działań w zakresie monitoringu lub pomiarów. 

6(3)(b) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: wymiany doświadczeń do-
tyczących rozpoznawania, transferu i rozpowszechniania najlepszych praktyk, w tym dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, o którym mowa w art. 8 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, z 
których przynajmniej co najmniej dwa mu-
szą być państwami członkowskimi (Art. 19 
ust. 2)

6(3)(c) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie działań obejmujących bada-
nia, gromadzenie danych, jak również obserwację i analizę tendencji rozwojowych we Wspól-
nocie 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, z 
których przynajmniej co najmniej dwa mu-
szą być państwami członkowskimi (Art. 19 
ust. 2)

Kontekst: zbieranie danych oraz monitoring

EFS

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
publicznych poprzez wspieranie mechanizmów pozwalających na lepsze opracowywanie, 
monitorowanie oraz ocenę dobrej polityki i programów, w tym poprzez analizy, statystyki i 
porady ekspertów, wspieranie koordynacji międzyresortowej i dialogu między odpowiednimi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: trening Wzmocnienie instytucji publicznych w odniesieniu do monitoringu i pomiarów– np. 
opracowywanie planów monitoringu w procesie konsultacji między departamento-
wych.

3(2)(b)(ii) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb uży-
teczności publicznej odnośnie rozwoju zdolności w zakresie realizacji polityki i programów.

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: trening Wzmocnienie instytucji publicznych w odniesieniu do monitoringu i pomiarów dla ob-
szarów Natura 2000. 

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz 
może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycz-
nej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, 
transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego 

Obszary celu: Konwergencja Opracowywanie regionalnego planu monitoringu/pomiarów środowiskowych, w tym 
monitorowanie obszarów Natura 2000. Jako część szerszych regionalnych planów roz-
woju zrównoważonego.
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EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: finansowanie rozwoju działań/metod/wyposażenia 
w zakresie monitoringu

Możliwe wsparcie dla opracowywania planów monitoringu dla obszarów w ramach 
szerszego kontekstu monitoringu środowiskowego na poziomie regionalnym, np. w 
celu zbadania postępów w odniesieniu do wskaźników ustalonych dla osiągnięcia celu 
zatrzymania ubożenia różnorodności biologicznej przed rokiem 2010.

4(5) Zapobieganie ryzyku, w tym przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu zapobiega-
nie i niwelowanie ryzyka naturalnego i technologicznego. 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: finansowanie rozwoju działań/metod/wyposażenia 
w zakresie monitoringu (zarządzanie ryzykiem)

Opracowywanie planów na wypadek wystąpienia zagrożeń takich jak wyciek  
ropy lub substancji chemicznych, które mogą mieć wpływ  
na obszary Natura 2000. 

5(2)(b) Priorytet: działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom: 
propagowanie rozwoju infrastruktury związanej z różnorodnością biologiczną oraz inwestycji 
w tereny Natura 2000, w przypadku gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju go-
spodarczego i/lub dywersyfikacji obszarów wiejskich

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: finansowanie rozwoju działań/metod/wyposażenia 
w zakresie monitoringu

Możliwe finansowanie dla inwestycji w infrastrukturę monitoringu, np. sprzęt  
do teledetekcji taki jak stałe stanowiska do pomiarów radio telemetrycznych,  
rozwój baz danych na cele przechowywania danych.

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwe-
lowania ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i technolo-
gicznego.

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: finansowanie rozwoju działań/metod/wyposażenia 
w zakresie monitoringu (zarządzanie ryzykiem)

Opracowywanie planów na wypadek wystąpienia zagrożeń takich jak wyciek ropy lub 
substancji chemicznych, które mogą mieć wpływ na obszary Natura 2000.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: : wspieranie 
wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania nimi, jak rów-
nież zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

Kontekst: rozwój strategii/metod zakresie monitoringu oraz 
pomiarów

Opracowywanie transgranicznych (Art. 6 ust. 1 b) lub transnarodowych (Art. 6 ust. 2 b) 
planów i systemów monitoringu w odniesieniu do sieci Natura 2000, np. systemy  
monitoringu zanieczyszczeń/ związków biogennych w ciekach wodnych lub  
obszarach przybrzeżnych.

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu w następujących obszarach: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, 
zapobieganie zagrożeniom i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wy-
miarze transnarodowym. Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami 
rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapo-
bieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę 
przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa 
przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy trannarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

6(3)(a) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: współpracy międzyregio-
nalnej skupiającej się na innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy oraz na działaniach 
prewencyjnych w odniesieniu do środowiska i zapobieganiu zagrożeniom w rozumieniu art. 5 
pkt 1 i 2

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, z 
których przynajmniej co najmniej dwa mu-
szą być państwami członkowskimi (Art. 19 
ust. 2)

Program współpracy w celu wsparcia tworzenia międzyregionalnych sieci w odniesie-
niu do rozwoju regionalnych planów i działań w zakresie monitoringu lub pomiarów. 

6(3)(b) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: wymiany doświadczeń do-
tyczących rozpoznawania, transferu i rozpowszechniania najlepszych praktyk, w tym dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, o którym mowa w art. 8 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, z 
których przynajmniej co najmniej dwa mu-
szą być państwami członkowskimi (Art. 19 
ust. 2)

6(3)(c) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie działań obejmujących bada-
nia, gromadzenie danych, jak również obserwację i analizę tendencji rozwojowych we Wspól-
nocie 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, z 
których przynajmniej co najmniej dwa mu-
szą być państwami członkowskimi (Art. 19 
ust. 2)

Kontekst: zbieranie danych oraz monitoring

EFS

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
publicznych poprzez wspieranie mechanizmów pozwalających na lepsze opracowywanie, 
monitorowanie oraz ocenę dobrej polityki i programów, w tym poprzez analizy, statystyki i 
porady ekspertów, wspieranie koordynacji międzyresortowej i dialogu między odpowiednimi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: trening Wzmocnienie instytucji publicznych w odniesieniu do monitoringu i pomiarów– np. 
opracowywanie planów monitoringu w procesie konsultacji między departamento-
wych.

3(2)(b)(ii) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb uży-
teczności publicznej odnośnie rozwoju zdolności w zakresie realizacji polityki i programów.

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: trening Wzmocnienie instytucji publicznych w odniesieniu do monitoringu i pomiarów dla ob-
szarów Natura 2000. 

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz 
może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycz-
nej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, 
transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego 

Obszary celu: Konwergencja Opracowywanie regionalnego planu monitoringu/pomiarów środowiskowych, w tym 
monitorowanie obszarów Natura 2000. Jako część szerszych regionalnych planów roz-
woju zrównoważonego.
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działanie 18: zarządzanie ryzyKieM
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

20(b)(ii) Podwyższenie wartości gospodarczej lasów Prywatni właściciele 
lasów, gminy

Lasy Kwalifikowalność zależy od ob-
szaru: zobacz art. 27

Zobacz art. 27 w celu uzyskania szczegółów oraz informacji na 
temat ograniczeń.

Poprawa wartości gospodarczej poprzez lepsze zarządzanie ryzykiem– sadzenie rodzi-
mych drzew o dużej odporności na ogień– np. dębów wiecznie zielonych.

20(b)(vi) Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w 
wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowied-
nich działań zapobiegawczych 

Rolnicy Obszary rolnicze Brak Brak Wprowadzanie działań zapobiegających powodziom poprzez odnowę i zarządzanie ob-
szarami podmokłymi.

36(a)(iii) Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z 
dyrektywą 2000/60/WE

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 38. Odnosi się jedynie do działań obowiązkowych 
oraz wykorzystywanych użytków rolnych (WUR).

Rekompensaty za wprowadzenie odpowiedniego reżimu zarządzania zasobami wod-
nymi na obszarach Natura 2000, który zmniejsza ryzyko powodzi.

36(a)(iv) Płatności rolnośrodowiskowe Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 39. Płatności rolno-środowiskowe propagujące okresowy wypas zwierząt lub wypas przy 
lesie, zmniejszanie ryzyka pożarowego poprzez ograniczanie nagromadzania się wysu-
szonej roślinności podszycia.

36(a)(vi) Wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych [grunty 
rolne]

Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 41. Wsparcie dla inwestycji w odnowę obszarów podmokłych w celu zmniejszenia ryzyka 
powodziowego.

36(b)(vi) Przywracanie potencjału leśnego oraz wprowadzenie dzia-
łań zapobiegawczych

Wszystkie możliwe Lasy Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 48.

36(b)(vii) Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych [lasy] Wszystkie możliwe Lasy Brak Zobacz art. 49. Musi być połączone z płatnościami leśno-śro-
dowiskowymi.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65 Opracowywanie przyjaznych bioróżnorodności systemów zarządzania ryzykiem w celu 
wypełnienia założeń lokalnego planu rozwoju i monitorowania postępów w jego reali-
zacji.

EFR

Brak

LIFE+

Art. 3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do 
pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach 
innych instrumentów finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). 
Działanie kwalifikowalne, jeśli spełnia kryteria dotyczące war-
tości dodanej określone w art. 3, jeżeli dokłada się starań, by 
nie było działaniem ‘powtarzającym się’.i stanowi część pro-
jektu zarządzania ochroną gatunków lub siedlisk.

PR7

(2)(1)(i) Temat Środowisko: np. zmiany klimatyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorod-
nością); technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie 
środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania Badania nad innowacyjnymi i lepszymi planami, metodami lub działaniami zarządza-
nia ryzykiem, szczególnie w odniesieniu do wymogów związanych z obszarami Na-
tura 2000. 

(2)(1)(i) Temat: transport (np. transport powierzchniowy i po-
wietrzny przyjazny dla środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania nad przystosowaniem/poprawą infrastruk-
tury transportowej w celu zmniejszenia ryzyka dla obszarów 
Natura 2000

Badania nad metodami ograniczającymi zagrożenia dla środowiska płynące z trans-
portu, szczególnie zagrożenia dla obszarów Natura 2000 (np. ograniczanie ryzyka roz-
przestrzeniania się IGO).
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działanie 18: zarządzanie ryzyKieM
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

20(b)(ii) Podwyższenie wartości gospodarczej lasów Prywatni właściciele 
lasów, gminy

Lasy Kwalifikowalność zależy od ob-
szaru: zobacz art. 27

Zobacz art. 27 w celu uzyskania szczegółów oraz informacji na 
temat ograniczeń.

Poprawa wartości gospodarczej poprzez lepsze zarządzanie ryzykiem– sadzenie rodzi-
mych drzew o dużej odporności na ogień– np. dębów wiecznie zielonych.

20(b)(vi) Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w 
wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowied-
nich działań zapobiegawczych 

Rolnicy Obszary rolnicze Brak Brak Wprowadzanie działań zapobiegających powodziom poprzez odnowę i zarządzanie ob-
szarami podmokłymi.

36(a)(iii) Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z 
dyrektywą 2000/60/WE

Rolnicy Obszary rolnicze Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 38. Odnosi się jedynie do działań obowiązkowych 
oraz wykorzystywanych użytków rolnych (WUR).

Rekompensaty za wprowadzenie odpowiedniego reżimu zarządzania zasobami wod-
nymi na obszarach Natura 2000, który zmniejsza ryzyko powodzi.

36(a)(iv) Płatności rolnośrodowiskowe Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 39. Płatności rolno-środowiskowe propagujące okresowy wypas zwierząt lub wypas przy 
lesie, zmniejszanie ryzyka pożarowego poprzez ograniczanie nagromadzania się wysu-
szonej roślinności podszycia.

36(a)(vi) Wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych [grunty 
rolne]

Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 41. Wsparcie dla inwestycji w odnowę obszarów podmokłych w celu zmniejszenia ryzyka 
powodziowego.

36(b)(vi) Przywracanie potencjału leśnego oraz wprowadzenie dzia-
łań zapobiegawczych

Wszystkie możliwe Lasy Obszary muszą być wyzna-
czone– zobacz art. 50. 

Zobacz art. 48.

36(b)(vii) Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych [lasy] Wszystkie możliwe Lasy Brak Zobacz art. 49. Musi być połączone z płatnościami leśno-śro-
dowiskowymi.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65 Opracowywanie przyjaznych bioróżnorodności systemów zarządzania ryzykiem w celu 
wypełnienia założeń lokalnego planu rozwoju i monitorowania postępów w jego reali-
zacji.

EFR

Brak

LIFE+

Art. 3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do 
pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach 
innych instrumentów finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). 
Działanie kwalifikowalne, jeśli spełnia kryteria dotyczące war-
tości dodanej określone w art. 3, jeżeli dokłada się starań, by 
nie było działaniem ‘powtarzającym się’.i stanowi część pro-
jektu zarządzania ochroną gatunków lub siedlisk.

PR7

(2)(1)(i) Temat Środowisko: np. zmiany klimatyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorod-
nością); technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie 
środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania Badania nad innowacyjnymi i lepszymi planami, metodami lub działaniami zarządza-
nia ryzykiem, szczególnie w odniesieniu do wymogów związanych z obszarami Na-
tura 2000. 

(2)(1)(i) Temat: transport (np. transport powierzchniowy i po-
wietrzny przyjazny dla środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania nad przystosowaniem/poprawą infrastruk-
tury transportowej w celu zmniejszenia ryzyka dla obszarów 
Natura 2000

Badania nad metodami ograniczającymi zagrożenia dla środowiska płynące z trans-
portu, szczególnie zagrożenia dla obszarów Natura 2000 (np. ograniczanie ryzyka roz-
przestrzeniania się IGO).
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(5) Zapobieganie ryzyku, w tym przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu zapobiega-
nie i niwelowanie ryzyka naturalnego i technologicznego

Obszary celu: Konwergencja Możliwe wsparcie dla opracowywania planów i działań umożliwiających unikanie za-
grożeń takich jak samoistne pożary lasu, zagrożenia związane z transportem morskim, 
np. wycieki ropy, itp.

4(8) Inwestycje transportowe, w tym poprawa sieci transeuropejskich i połączeń z siecią TEN-T; zin-
tegrowane strategie promocji ekologicznego transportu, które przyczyniają się do poprawy 
dostępności i jakości usług transportu pasażerskiego i towarowego, z myślą o uzyskaniu bar-
dziej zrównoważonego podziału na różne rodzaje środków transportu oraz o promocji syste-
mów intermodalnych i ograniczaniu oddziaływania na środowisko 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: badania nad przystosowaniem/poprawą infrastruk-
tury transportowej w celu ograniczenia ryzyka dla obszarów 
Natura 2000

Możliwe wykorzystanie dla opracowania planów związanych z zagrożeniami transpor-
towymi (takimi jak zanieczyszczenia wód śródlądowych, wycieki ropy, wprowadzanie 
IGO, itp.).

5(2)(a) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: stymulowanie inwestycji w celu rekultywacji środowiska naturalnego, w tym tere-
nów i gruntów skażonych, dotkniętych procesem pustynnienia oraz poprzemysłowych 

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Możliwe finansowanie działań zmierzających do restytucji habitatu, które zarówno po-
prawiłyby jakość obszarów Natura 2000 jak też wspierałyby zrównoważony rozwój tych 
terenów

5(2)(b) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom: propago-
wanie rozwoju infrastruktury związanej z różnorodnością biologiczną oraz inwestycji w tereny 
Natura 2000, w przypadku gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju gospodar-
czego i/lub dywersyfikacji obszarów wiejskich

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Rozwój infrastruktury zarządzania ryzykiem– np. dla czyszczenia statków w odniesie-
niu do usuwania IGO; infrastruktury umożliwiającej szybkie reagowanie na wycieki ropy, 
substancji chemicznych lub na samoistne pożary lasów.

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwe-
lowania ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i technolo-
gicznego 

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Możliwe wsparcie dla opracowywania planów i działań umożliwiających unikanie za-
grożeń takich jak samoistne pożary lasu, zagrożenia związane z transportem morskim, 
np. wycieki ropy, itp.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspieranie wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania 
nimi, jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Możliwe wsparcie dla rozwoju planów i działań transgranicznych w celu unikania ryzyka, 
takiego jak samoistne pożary lasów czy erozja, itp. 

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu w następujących obszarach: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, 
zapobieganie zagrożeniom i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wy-
miarze transnarodowym. Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami 
rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapo-
bieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę 
przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa 
przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Obszary muszą być połączone ze zlewnią rzeki/terenami pod-
mokłymi/morskimi|
/przybrzeżnymi 

Możliwe wsparcie dla opracowywania transnarodowych planów i działań umożliwiają-
cych unikanie zagrożeń takich jak wycieki ropy, itp.

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe Możliwe wsparcie dla opracowywania planów i działań umożliwiających unikanie za-
grożeń dla środowiska związanych z rozwojem miast, np. w stosunku do obszarów Na-
tura 2000 położonych w pobliżu miejskich ośrodków

EFS

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
publicznych poprzez wspieranie mechanizmów pozwalających na lepsze opracowywanie, 
monitorowanie oraz ocenę dobrej polityki i programów, w tym poprzez analizy, statystyki i 
porady ekspertów, wspieranie koordynacji międzyresortowej i dialogu między odpowiednimi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: trening Wzmocnienie instytucji publicznych w odniesieniu do opracowywania planów zarzą-
dzania ryzykiem.

3(2)(b)(ii) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb uży-
teczności publicznej odnośnie rozwoju zdolności w zakresie realizacji polityki i programów.

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: trening Wzmocnienie instytucji publicznych w odniesieniu do realizacji regionalnych działań za-
rządzania ryzykiem.

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz 
może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycz-
nej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, 
transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego

Obszary celu: Konwergencja Rozwijanie regionalnych możliwości szybkiego reagowania na zagrożenia środowiska 
naturalnego mające wpływ na obszary Natura 2000, np. wycieki substancji chemicznych, 
powodzie, pożary lasów, lawiny, itp.
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(5) Zapobieganie ryzyku, w tym przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu zapobiega-
nie i niwelowanie ryzyka naturalnego i technologicznego

Obszary celu: Konwergencja Możliwe wsparcie dla opracowywania planów i działań umożliwiających unikanie za-
grożeń takich jak samoistne pożary lasu, zagrożenia związane z transportem morskim, 
np. wycieki ropy, itp.

4(8) Inwestycje transportowe, w tym poprawa sieci transeuropejskich i połączeń z siecią TEN-T; zin-
tegrowane strategie promocji ekologicznego transportu, które przyczyniają się do poprawy 
dostępności i jakości usług transportu pasażerskiego i towarowego, z myślą o uzyskaniu bar-
dziej zrównoważonego podziału na różne rodzaje środków transportu oraz o promocji syste-
mów intermodalnych i ograniczaniu oddziaływania na środowisko 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: badania nad przystosowaniem/poprawą infrastruk-
tury transportowej w celu ograniczenia ryzyka dla obszarów 
Natura 2000

Możliwe wykorzystanie dla opracowania planów związanych z zagrożeniami transpor-
towymi (takimi jak zanieczyszczenia wód śródlądowych, wycieki ropy, wprowadzanie 
IGO, itp.).

5(2)(a) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: stymulowanie inwestycji w celu rekultywacji środowiska naturalnego, w tym tere-
nów i gruntów skażonych, dotkniętych procesem pustynnienia oraz poprzemysłowych 

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Możliwe finansowanie działań zmierzających do restytucji habitatu, które zarówno po-
prawiłyby jakość obszarów Natura 2000 jak też wspierałyby zrównoważony rozwój tych 
terenów

5(2)(b) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom: propago-
wanie rozwoju infrastruktury związanej z różnorodnością biologiczną oraz inwestycji w tereny 
Natura 2000, w przypadku gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju gospodar-
czego i/lub dywersyfikacji obszarów wiejskich

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Rozwój infrastruktury zarządzania ryzykiem– np. dla czyszczenia statków w odniesie-
niu do usuwania IGO; infrastruktury umożliwiającej szybkie reagowanie na wycieki ropy, 
substancji chemicznych lub na samoistne pożary lasów.

5(2)(e) Środowisko i zapobieganie ryzyku: opracowywanie planów i działań dla zapobiegania i niwe-
lowania ryzyka naturalnego (np.: pustynnieniu, suszom, pożarom i powodziom) i technolo-
gicznego 

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Możliwe wsparcie dla opracowywania planów i działań umożliwiających unikanie za-
grożeń takich jak samoistne pożary lasu, zagrożenia związane z transportem morskim, 
np. wycieki ropy, itp.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspieranie wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania 
nimi, jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Możliwe wsparcie dla rozwoju planów i działań transgranicznych w celu unikania ryzyka, 
takiego jak samoistne pożary lasów czy erozja, itp. 

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu w następujących obszarach: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, 
zapobieganie zagrożeniom i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wy-
miarze transnarodowym. Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami 
rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapo-
bieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę 
przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa 
przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Obszary muszą być połączone ze zlewnią rzeki/terenami pod-
mokłymi/morskimi|
/przybrzeżnymi 

Możliwe wsparcie dla opracowywania transnarodowych planów i działań umożliwiają-
cych unikanie zagrożeń takich jak wycieki ropy, itp.

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe Możliwe wsparcie dla opracowywania planów i działań umożliwiających unikanie za-
grożeń dla środowiska związanych z rozwojem miast, np. w stosunku do obszarów Na-
tura 2000 położonych w pobliżu miejskich ośrodków

EFS

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
publicznych poprzez wspieranie mechanizmów pozwalających na lepsze opracowywanie, 
monitorowanie oraz ocenę dobrej polityki i programów, w tym poprzez analizy, statystyki i 
porady ekspertów, wspieranie koordynacji międzyresortowej i dialogu między odpowiednimi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: trening Wzmocnienie instytucji publicznych w odniesieniu do opracowywania planów zarzą-
dzania ryzykiem.

3(2)(b)(ii) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb uży-
teczności publicznej odnośnie rozwoju zdolności w zakresie realizacji polityki i programów.

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: trening Wzmocnienie instytucji publicznych w odniesieniu do realizacji regionalnych działań za-
rządzania ryzykiem.

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz 
może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycz-
nej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, 
transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego

Obszary celu: Konwergencja Rozwijanie regionalnych możliwości szybkiego reagowania na zagrożenia środowiska 
naturalnego mające wpływ na obszary Natura 2000, np. wycieki substancji chemicznych, 
powodzie, pożary lasów, lawiny, itp.
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działanie 19: bieżący nadzór nad obszaraMi
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art.61–65. Bieżący nadzór na obszarach Natura 2000 jako niezbędny element dla wypełnienia zało-
żeń lokalnego planu rozwoju i monitorowania postępów w jego realizacji.

EFR

Brak

LIFE+

Brak

PR7

2 ust. 1(i) Temat Środowisko: np. zmiany klimatyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorod-
nością); technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie 
środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania/część projektu badawczego Projekt badawczy mógłby zawierać prowadzenie bieżącego nadzoru na obszarach  
Natura 2000 przez określony okres czasu, w zależności od celów. 

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych

EFS

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych

FS

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych
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działanie 19: bieżący nadzór nad obszaraMi
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art.61–65. Bieżący nadzór na obszarach Natura 2000 jako niezbędny element dla wypełnienia zało-
żeń lokalnego planu rozwoju i monitorowania postępów w jego realizacji.

EFR

Brak

LIFE+

Brak

PR7

2 ust. 1(i) Temat Środowisko: np. zmiany klimatyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorod-
nością); technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie 
środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania/część projektu badawczego Projekt badawczy mógłby zawierać prowadzenie bieżącego nadzoru na obszarach  
Natura 2000 przez określony okres czasu, w zależności od celów. 

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych

EFS

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych

FS

Brak Finansowanie nie jest dostępne dla działań ciągłych
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działanie 20: działania inforMacyjne oraz MaTeriały proMocyjne
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

20(a)(i) Kształcenie zawodowe i działania informacyjne, w tym roz-
powszechnianie wiedzy naukowej i praktyk innowacyjnych, 
skierowane do osób działających w sektorze rolnym, żyw-
nościowym i leśnym

Rolnicy, leśnicy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 21: Wsparcie nie obejmuje kursów instruktażowych lub 
szkoleniowych, które
stanowią część zwykłych programów lub systemów edukacji 
rolnej i leśnej na poziomie szkoły średniej lub wyższym.

Opracowanie materiałów szkoleniowych dla rolników i leśników opisujących przyjazne 
niedźwiedziom metody gospodarki rolnej i leśnej.

52(a)(iii) Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z tu-
rystyką 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 55. Obszary Natura 2000 mogą być promowane poprzez broszury turystyczne.

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 57.

52(d) Działanie na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju. 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 59. Rozpowszechnianie materiałów treningowych związanych  
z nabywaniem umiejętności. 

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Przygotowanie informacji niezbędnej dla wdrażania lokalnej strategii rozwoju  
(np. promocja regionu związana z obszarami Natura 2000).

EFR

37(i) Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie no-
wych metod i narzędzi szkoleniowych

Rybacy, inne Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla rybaków w zakresie Natura 2000.

44(1)(b) Działania w zakresie restrukturyzacji i reorientacji, w szcze-
gólności przez propagowanie ekoturystyki, pod warun-
kiem, że działania te nie powodują zwiększenia nakładu 
połowowego

Pracownicy sektora 
rybołów-stwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Promowanie i tworzenie przyjaznych środowisku produktów związanych z obszarami 
Natura 2000

44(1)(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Przygotowanie szkoleniowych materiałów informacyjnych, materiałów nt. możliwości 
zatrudnienia związanego z siecią Natura 2000.

44(1)(h) Propagowanie współpracy międzyregionalnej i międzyna-
rodowej pomiędzy poszczególnymi podmiotami w obsza-
rach rybołówstwa, głównie w drodze tworzenia sieci i roz-
powszechniania najlepszych praktyk

Administra-cja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Finansowanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w celu przeanalizowania  
najlepszych praktyk przyjaznych sieci Natura 2000 związanych z działalnością  
w dziedzinie akwakultury i rybołówstwa.

44(1)(i) Nabywanie umiejętności oraz pomoc przy opracowaniu i 
wdrożeniu lokalnej strategii rozwoju

Administra-cja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Przygotowanie informacji do wykorzystania w lokalnej strategii rozwoju. 

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do 
pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach 
innych instrumentów finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). 
Działania są kwalifikowalne, jeśli spełniają kryteria wartości 
dodanej określone w art.3, wpisują się w działania określone 
w Załączniku I oraz dokłada się starań, by nie były działaniami 

‘powtarzającymi się’.

PR7

2(1)(i)(f ) Temat Środowisko: np. zmiany klimatyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorod-
nością); technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie 
środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania W ramach projektów badawczych mogą być przygotowane materiały informacyjne, 
projekty te mogą też prowadzić do wypracowania nowych, bardziej skutecznych metod 
komunikacji (np. interaktywne fora edukacyjne).

2(1)(i)(g) Temat: transport (np. transport powierzchniowy i po-
wietrzny przyjazny dla środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania nad przystosowaniem/poprawą infrastruk-
tury transportowej w celu zmniejszenia ryzyka dla obszarów 
Natura 2000

Projekty badawcze mogą prowadzić do rozwoju informacji na temat przyjaznych środo-
wisku sieci transportowych, w powiązaniu z obszarami Natura 2000. 



93

działanie 20: działania inforMacyjne oraz MaTeriały proMocyjne
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

20(a)(i) Kształcenie zawodowe i działania informacyjne, w tym roz-
powszechnianie wiedzy naukowej i praktyk innowacyjnych, 
skierowane do osób działających w sektorze rolnym, żyw-
nościowym i leśnym

Rolnicy, leśnicy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 21: Wsparcie nie obejmuje kursów instruktażowych lub 
szkoleniowych, które
stanowią część zwykłych programów lub systemów edukacji 
rolnej i leśnej na poziomie szkoły średniej lub wyższym.

Opracowanie materiałów szkoleniowych dla rolników i leśników opisujących przyjazne 
niedźwiedziom metody gospodarki rolnej i leśnej.

52(a)(iii) Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z tu-
rystyką 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 55. Obszary Natura 2000 mogą być promowane poprzez broszury turystyczne.

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 57.

52(d) Działanie na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju. 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 59. Rozpowszechnianie materiałów treningowych związanych  
z nabywaniem umiejętności. 

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Przygotowanie informacji niezbędnej dla wdrażania lokalnej strategii rozwoju  
(np. promocja regionu związana z obszarami Natura 2000).

EFR

37(i) Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie no-
wych metod i narzędzi szkoleniowych

Rybacy, inne Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla rybaków w zakresie Natura 2000.

44(1)(b) Działania w zakresie restrukturyzacji i reorientacji, w szcze-
gólności przez propagowanie ekoturystyki, pod warun-
kiem, że działania te nie powodują zwiększenia nakładu 
połowowego

Pracownicy sektora 
rybołów-stwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Promowanie i tworzenie przyjaznych środowisku produktów związanych z obszarami 
Natura 2000

44(1)(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Przygotowanie szkoleniowych materiałów informacyjnych, materiałów nt. możliwości 
zatrudnienia związanego z siecią Natura 2000.

44(1)(h) Propagowanie współpracy międzyregionalnej i międzyna-
rodowej pomiędzy poszczególnymi podmiotami w obsza-
rach rybołówstwa, głównie w drodze tworzenia sieci i roz-
powszechniania najlepszych praktyk

Administra-cja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Finansowanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w celu przeanalizowania  
najlepszych praktyk przyjaznych sieci Natura 2000 związanych z działalnością  
w dziedzinie akwakultury i rybołówstwa.

44(1)(i) Nabywanie umiejętności oraz pomoc przy opracowaniu i 
wdrożeniu lokalnej strategii rozwoju

Administra-cja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Przygotowanie informacji do wykorzystania w lokalnej strategii rozwoju. 

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do 
pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach 
innych instrumentów finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). 
Działania są kwalifikowalne, jeśli spełniają kryteria wartości 
dodanej określone w art.3, wpisują się w działania określone 
w Załączniku I oraz dokłada się starań, by nie były działaniami 

‘powtarzającymi się’.

PR7

2(1)(i)(f ) Temat Środowisko: np. zmiany klimatyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorod-
nością); technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie 
środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania W ramach projektów badawczych mogą być przygotowane materiały informacyjne, 
projekty te mogą też prowadzić do wypracowania nowych, bardziej skutecznych metod 
komunikacji (np. interaktywne fora edukacyjne).

2(1)(i)(g) Temat: transport (np. transport powierzchniowy i po-
wietrzny przyjazny dla środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynarodowa Kontekst: badania nad przystosowaniem/poprawą infrastruk-
tury transportowej w celu zmniejszenia ryzyka dla obszarów 
Natura 2000

Projekty badawcze mogą prowadzić do rozwoju informacji na temat przyjaznych środo-
wisku sieci transportowych, w powiązaniu z obszarami Natura 2000. 
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(2) Temat: społeczeństwo informacyjne, w tym rozwój infrastruktury łączności elektronicznej, 
opracowanie zawartości, usług i aplikacji na poziomie lokalnym, poprawa bezpieczeństwa do-
stępności do publicznych usług on-line i ich rozwój; wsparcie i usługi na rzecz MŚP w procesie 
wdrażania i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
(TIK) lub wykorzystywania nowych pomysłów

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: systemy/wyposażenie służące przesyłowi danych na 
obszarach Natura 2000

Możliwe wykorzystanie na zakup sprzętu komputerowego oraz  
organizację/funkcjonowanie internetowych centrów informacyjnych i baz danych.

4(6) Turystyka, w tym promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrówno-
ważonej turystyki; ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego w ramach wspie-
rania rozwoju społeczno-gospodarczego; pomoc na rzecz zwiększenia podaży usług tury-
stycznych poprzez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej oraz wspieranie 
nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: promocja/rozwój turystyki Opracowywanie materiałów informacyjnych potrzebnych na cele promocji  
ekoturystyki na danym obszarze. 

4(10) Inwestycje w edukację, w tym w kształcenie zawodowe, przyczyniające się do podwyższenia 
atrakcyjności i jakości Życia

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: edukacja Opracowywanie zasobów informacyjnych umożliwiających włączenie danego  
obszaru do regionalnych programów edukacyjnych. 

5(2)(f ) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania roz-
woju społecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako 
potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
I zatrudnienie

Kontekst: dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe oraz turystyka Opracowywanie materiałów informacyjnych niezbędnych do promocji ekoturystyki  
na terenach o dziedzictwie kulturowym/przyrodniczym o wysokiej wartości

6(1)(a) Współpraca transgraniczna: wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju MŚP, tury-
styki, kultury oraz handlu transgranicznego

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

 Kontekst: tworzenie miejsc pracy (np. w turystyce) Opracowywanie informacji w odniesieniu do transgranicznych sieci obszarów  
w celu szerszego promowania ekoturystyki. 

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie 
ochrony i wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi, jak również zapobie-
ganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

Kontekst: rozwijanie inicjatyw i szkoleń w zakresie zatrudnie-
nia

6(1) 
koniec

Transgraniczna współpraca: propagowanie współpracy prawnej i administracyjnej, integracji 
transgranicznych rynków pracy, lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, równości płci i rów-
ności szans, szkoleń i integracji społecznej, a także do wspólnego wykorzystywania zasobów 
ludzkich i infrastruktury na potrzeby BRT

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

Kontekst: rozwijanie inicjatyw i szkoleń w zakresie zatrudnie-
nia

Opracowywanie zasobów informacyjnych umożliwiających włączenie danego  
obszaru do transgranicznych programów szkoleniowych. 

6(1)(e) Rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego: rozwój współ-
pracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktur, w szczególności w sektorach 
takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

 Kontekst: szerokie transgraniczne inicjatywy edukacyjne 
(edukacja)

Opracowywanie zasobów informacyjnych umożliwiających włączenie danego  
obszaru do transgranicznych programów zdrowotnych,  
kulturowych i edukacyjnych. 

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe Przygotowanie materiałów informacyjnych oraz reklamowych pod kątem programów 
wzmacniania ochrony oraz promocji terenów Natura 2000 2000 znajdujących się w po-
bliżu centrów miejskich i obdarzonych dziedzictwem kulturowym o wysokiej wartości 
na poziomie transnarodowym

10 Obszary o niekorzystnym położeniu geograficznym i warunkach przyrodniczych: finansowa-
nie inwestycji, których celem jest poprawa dostępności, promowanie i rozwój działalności go-
spodarczej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, promowanie zrównowa-
żonego wykorzystania zasobów naturalnych i wspieranie zrównoważonej turystyki

Jedynie obszary z geograficznymi oraz natu-
ralnymi utrudnieniami.

Opracowywanie materiałów informacyjnych potrzebnych na cele promocji  
ekoturystyki na danym obszarze. 

EFS

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
publicznych poprzez wspieranie mechanizmów pozwalających na lepsze opracowywanie, 
monitorowanie oraz ocenę dobrej polityki i programów, w tym poprzez analizy, statystyki i 
porady ekspertów, wspieranie koordynacji międzyresortowej i dialogu między odpowiednimi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: trening Przygotowanie materiałów informacyjnych pod kątem programów wzmacniania  
instytucjonalnego oraz programów szkoleniowych dla administracji publicznej. 

3(2)(b)(ii) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb uży-
teczności publicznej odnośnie rozwoju zdolności w zakresie realizacji polityki i programów.

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: trening

FS

Brak
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(2) Temat: społeczeństwo informacyjne, w tym rozwój infrastruktury łączności elektronicznej, 
opracowanie zawartości, usług i aplikacji na poziomie lokalnym, poprawa bezpieczeństwa do-
stępności do publicznych usług on-line i ich rozwój; wsparcie i usługi na rzecz MŚP w procesie 
wdrażania i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
(TIK) lub wykorzystywania nowych pomysłów

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: systemy/wyposażenie służące przesyłowi danych na 
obszarach Natura 2000

Możliwe wykorzystanie na zakup sprzętu komputerowego oraz  
organizację/funkcjonowanie internetowych centrów informacyjnych i baz danych.

4(6) Turystyka, w tym promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrówno-
ważonej turystyki; ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego w ramach wspie-
rania rozwoju społeczno-gospodarczego; pomoc na rzecz zwiększenia podaży usług tury-
stycznych poprzez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej oraz wspieranie 
nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: promocja/rozwój turystyki Opracowywanie materiałów informacyjnych potrzebnych na cele promocji  
ekoturystyki na danym obszarze. 

4(10) Inwestycje w edukację, w tym w kształcenie zawodowe, przyczyniające się do podwyższenia 
atrakcyjności i jakości Życia

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: edukacja Opracowywanie zasobów informacyjnych umożliwiających włączenie danego  
obszaru do regionalnych programów edukacyjnych. 

5(2)(f ) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania roz-
woju społecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako 
potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
I zatrudnienie

Kontekst: dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe oraz turystyka Opracowywanie materiałów informacyjnych niezbędnych do promocji ekoturystyki  
na terenach o dziedzictwie kulturowym/przyrodniczym o wysokiej wartości

6(1)(a) Współpraca transgraniczna: wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju MŚP, tury-
styki, kultury oraz handlu transgranicznego

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

 Kontekst: tworzenie miejsc pracy (np. w turystyce) Opracowywanie informacji w odniesieniu do transgranicznych sieci obszarów  
w celu szerszego promowania ekoturystyki. 

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności: wspieranie 
ochrony i wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi, jak również zapobie-
ganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

Kontekst: rozwijanie inicjatyw i szkoleń w zakresie zatrudnie-
nia

6(1) 
koniec

Transgraniczna współpraca: propagowanie współpracy prawnej i administracyjnej, integracji 
transgranicznych rynków pracy, lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, równości płci i rów-
ności szans, szkoleń i integracji społecznej, a także do wspólnego wykorzystywania zasobów 
ludzkich i infrastruktury na potrzeby BRT

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

Kontekst: rozwijanie inicjatyw i szkoleń w zakresie zatrudnie-
nia

Opracowywanie zasobów informacyjnych umożliwiających włączenie danego  
obszaru do transgranicznych programów szkoleniowych. 

6(1)(e) Rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego: rozwój współ-
pracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktur, w szczególności w sektorach 
takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

 Kontekst: szerokie transgraniczne inicjatywy edukacyjne 
(edukacja)

Opracowywanie zasobów informacyjnych umożliwiających włączenie danego  
obszaru do transgranicznych programów zdrowotnych,  
kulturowych i edukacyjnych. 

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej 

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe Przygotowanie materiałów informacyjnych oraz reklamowych pod kątem programów 
wzmacniania ochrony oraz promocji terenów Natura 2000 2000 znajdujących się w po-
bliżu centrów miejskich i obdarzonych dziedzictwem kulturowym o wysokiej wartości 
na poziomie transnarodowym

10 Obszary o niekorzystnym położeniu geograficznym i warunkach przyrodniczych: finansowa-
nie inwestycji, których celem jest poprawa dostępności, promowanie i rozwój działalności go-
spodarczej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, promowanie zrównowa-
żonego wykorzystania zasobów naturalnych i wspieranie zrównoważonej turystyki

Jedynie obszary z geograficznymi oraz natu-
ralnymi utrudnieniami.

Opracowywanie materiałów informacyjnych potrzebnych na cele promocji  
ekoturystyki na danym obszarze. 

EFS

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
publicznych poprzez wspieranie mechanizmów pozwalających na lepsze opracowywanie, 
monitorowanie oraz ocenę dobrej polityki i programów, w tym poprzez analizy, statystyki i 
porady ekspertów, wspieranie koordynacji międzyresortowej i dialogu między odpowiednimi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: trening Przygotowanie materiałów informacyjnych pod kątem programów wzmacniania  
instytucjonalnego oraz programów szkoleniowych dla administracji publicznej. 

3(2)(b)(ii) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb uży-
teczności publicznej odnośnie rozwoju zdolności w zakresie realizacji polityki i programów.

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: trening

FS

Brak
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działanie 21: szKolenia i eduKacja
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

20(a)(i) Kształcenie zawodowe i działania informacyjne, w tym roz-
powszechnianie wiedzy naukowej i praktyk innowacyjnych, 
skierowane do osób działających w sektorze rolnym, żyw-
nościowym i leśnym 

Rolnicy, leśnicy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 21: Wsparcie nie obejmuje kursów instruktażowych lub 
szkoleniowych, które stanowią część zwykłych programów 
lub systemów edukacji rolnej i leśnej na poziomie szkoły śred-
niej lub wyższym.

Szkolenia oraz działania edukacyjne związane z innowacyjnymi praktykami  
w zakresie przyjaznej dla przyrody gospodarki rolnej, marketing produktów  
z terenów Natura 2000, itp. 

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 57. Szkolenia wspierające utrzymywanie i zachowanie dziedzictwa na terenach wiejskich. 

52(c) Działanie na rzecz szkolenia i informowania dla podmio-
tów gospodarczych działających w dziedzinach objętych 
osią 3 

Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 58. Jedynie działania w ramach Osi 3. Szkolenia zachęcające do rozwoju działalności w sektorze ekoturystyki. 

52(d) Działanie na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 59. Szkolenia umożliwiające wdrożenie lokalnych strategii rozwoju np. w zakresie  
marketingu produktów z obszarów Natura 2000, czy w zakresie wsparcia  
rozwoju sektora ekoturystyki.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Jakiekolwiek szkolenia konieczne dla wdrożenia lokalnej strategii rozwoju  
(np. promocja regionalna dotycząca obszarów Natura 2000).

EFR

27(1)(a) Dywersyfikacja działalności w celu propagowania zróżni-
cowanego zatrudnienia wśród rybaków

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Szkolenia wspierające dywersyfikację działalności gospodarczej np. szkolenia dotyczące 
zarządzania małymi przedsięwzięciami komercyjnymi, wspierające ekoturystykę czy za-
rządzanie obszarami. 

27(1)(c) Programy szkoleń przekwalifikujących na zawody spoza ry-
bołówstwa morskiego;

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Szkolenia wspierające dywersyfikację działalności gospodarczej np. szkolenia dotyczące 
zarządzania małymi przedsięwzięciami komercyjnymi,wspierające ekoturystykę czy za-
rządzanie obszarami. 

37(i) Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie no-
wych metod i narzędzi szkoleniowych

Rybacy, inne Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Szkolenia wspierające dywersyfikację działalności gospodarczej np. szkolenia dotyczące 
zarządzania małymi przedsięwzięciami komercyjnymi, wspierające ekoturystykę czy za-
rządzanie obszarami.
Programy treningowe realizowane w partnerstwie pomiędzy naukowcami i przedsię-
biorcami– np. programy identyfikacji ryb i ptaków w celu propagowania ekoturystyki 
przy jednoczesnym wsparciu monitoringu naukowego.

44(1)(b) Działania w zakresie restrukturyzacji i reorientacji, w szcze-
gólności przez propagowanie ekoturystyki, pod warun-
kiem, że działania te nie powodują zwiększenia nakładu 
połowowego

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Szkolenia umożliwiające rybakom podejmowanie działań w sektorze ekoturystyki na 
obszarach Natura. 

44(1)(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa. 

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Tworzenie miejsc pracy przy zarządzaniu obszarami Natura 2000, któremu  
towarzyszą odpowiednie działania szkoleniowe i edukacyjne. 

44(1)(i) Nabywanie umiejętności oraz pomoc przy opracowaniu i 
wdrożeniu lokalnej strategii rozwoju.

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Szkolenia i edukacja w zakresie opracowywania i wdrażania strategii rozwoju. 

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru.

Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do 
pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach 
innych instrumentów finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). 
Działanie kwalifikowalne, jeśli spełnia kryteria odnoszące się 
do wartości dodanej, określone w art.3 oraz dokłada się starań, 
by nie było działaniem ‘powtarzającym się’.

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(6) Turystyka, w tym promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrówno-
ważonej turystyki; ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego w ramach wspie-
rania rozwoju społeczno-gospodarczego; pomoc na rzecz zwiększenia podaży usług tury-
stycznych poprzez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej oraz wspieranie 
nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: promocja/rozwój turystyki Programy szkoleniowe wspierające tworzenie sektora turystycznego na obszarach, na 
których nie był on wcześniej rozwinięty (np. obszary, na których działalność oparta była 
o gałęzie przemysłu znajdującego się w recesji). Szkolenia mogą być skierowane do po-
tencjalnych usługodawców w sektorze turystycznym.

4(10) Inwestycje w edukację, w tym w kształcenie zawodowe, przyczyniające się do podwyższenia 
atrakcyjności i jakości Życia 

Obszary celu: Konwergencja Edukacja w zakresie zarządzania opartego o zasadę zrównoważonego rozwoju, w celu 
poprawy jakości życia i środowiska. 

5(2)(f ) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania roz-
woju społecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako 
potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: dziedzictwo przyrodnicze/kulturowe i turystyka Programy szkoleniowe wspierające tworzenie sektora turystycznego na obszarach ob-
darzonych dziedzictwem kulturowym/przyrodniczym o wysokiej wartości. Szkolenia 
mogą być skierowane do potencjalnych usługodawców w sektorze turystycznym. 

6(1)(a) Współpraca transgraniczna: stymulowanie przedsiębiorczości oraz, w szczególności, rozwoju 
MŚP, turystyki, kultury i handlu przygranicznego.

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

 Kontekst: tworzenie miejsc pracy (np. w turystyce) Szkolenia dla partnerów z terenów przygranicznych, programy edukacyjne oparte na 
wymianie doświadczeń, zwłaszcza w zakresie ekoturystyki na terenie obszarów/sieci 
Natura 2000. [niedźwiedzie, rolno-leśne]

6(1)(b) Pomoc w rozwoju transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i śro-
dowiskowym poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego, a 
przede wszystkim poprzez: wspieranie wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych 
i wspólnego zarządzania nimi, jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technolo-
gicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)
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działanie 21: szKolenia i eduKacja
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

20(a)(i) Kształcenie zawodowe i działania informacyjne, w tym roz-
powszechnianie wiedzy naukowej i praktyk innowacyjnych, 
skierowane do osób działających w sektorze rolnym, żyw-
nościowym i leśnym 

Rolnicy, leśnicy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 21: Wsparcie nie obejmuje kursów instruktażowych lub 
szkoleniowych, które stanowią część zwykłych programów 
lub systemów edukacji rolnej i leśnej na poziomie szkoły śred-
niej lub wyższym.

Szkolenia oraz działania edukacyjne związane z innowacyjnymi praktykami  
w zakresie przyjaznej dla przyrody gospodarki rolnej, marketing produktów  
z terenów Natura 2000, itp. 

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 57. Szkolenia wspierające utrzymywanie i zachowanie dziedzictwa na terenach wiejskich. 

52(c) Działanie na rzecz szkolenia i informowania dla podmio-
tów gospodarczych działających w dziedzinach objętych 
osią 3 

Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 58. Jedynie działania w ramach Osi 3. Szkolenia zachęcające do rozwoju działalności w sektorze ekoturystyki. 

52(d) Działanie na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji w 
celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 59. Szkolenia umożliwiające wdrożenie lokalnych strategii rozwoju np. w zakresie  
marketingu produktów z obszarów Natura 2000, czy w zakresie wsparcia  
rozwoju sektora ekoturystyki.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Jakiekolwiek szkolenia konieczne dla wdrożenia lokalnej strategii rozwoju  
(np. promocja regionalna dotycząca obszarów Natura 2000).

EFR

27(1)(a) Dywersyfikacja działalności w celu propagowania zróżni-
cowanego zatrudnienia wśród rybaków

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Szkolenia wspierające dywersyfikację działalności gospodarczej np. szkolenia dotyczące 
zarządzania małymi przedsięwzięciami komercyjnymi, wspierające ekoturystykę czy za-
rządzanie obszarami. 

27(1)(c) Programy szkoleń przekwalifikujących na zawody spoza ry-
bołówstwa morskiego;

Rybacy Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Brak Szkolenia wspierające dywersyfikację działalności gospodarczej np. szkolenia dotyczące 
zarządzania małymi przedsięwzięciami komercyjnymi,wspierające ekoturystykę czy za-
rządzanie obszarami. 

37(i) Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie no-
wych metod i narzędzi szkoleniowych

Rybacy, inne Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktyw-
nym wsparciu ze strony samych przedsiębiorców bądź organi-
zacji działających w imieniu producentów bądź innych organi-
zacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Szkolenia wspierające dywersyfikację działalności gospodarczej np. szkolenia dotyczące 
zarządzania małymi przedsięwzięciami komercyjnymi, wspierające ekoturystykę czy za-
rządzanie obszarami.
Programy treningowe realizowane w partnerstwie pomiędzy naukowcami i przedsię-
biorcami– np. programy identyfikacji ryb i ptaków w celu propagowania ekoturystyki 
przy jednoczesnym wsparciu monitoringu naukowego.

44(1)(b) Działania w zakresie restrukturyzacji i reorientacji, w szcze-
gólności przez propagowanie ekoturystyki, pod warun-
kiem, że działania te nie powodują zwiększenia nakładu 
połowowego

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Szkolenia umożliwiające rybakom podejmowanie działań w sektorze ekoturystyki na 
obszarach Natura. 

44(1)(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa. 

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Tworzenie miejsc pracy przy zarządzaniu obszarami Natura 2000, któremu  
towarzyszą odpowiednie działania szkoleniowe i edukacyjne. 

44(1)(i) Nabywanie umiejętności oraz pomoc przy opracowaniu i 
wdrożeniu lokalnej strategii rozwoju.

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Szkolenia i edukacja w zakresie opracowywania i wdrażania strategii rozwoju. 

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru.

Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do 
pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach 
innych instrumentów finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). 
Działanie kwalifikowalne, jeśli spełnia kryteria odnoszące się 
do wartości dodanej, określone w art.3 oraz dokłada się starań, 
by nie było działaniem ‘powtarzającym się’.

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(6) Turystyka, w tym promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrówno-
ważonej turystyki; ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego w ramach wspie-
rania rozwoju społeczno-gospodarczego; pomoc na rzecz zwiększenia podaży usług tury-
stycznych poprzez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej oraz wspieranie 
nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: promocja/rozwój turystyki Programy szkoleniowe wspierające tworzenie sektora turystycznego na obszarach, na 
których nie był on wcześniej rozwinięty (np. obszary, na których działalność oparta była 
o gałęzie przemysłu znajdującego się w recesji). Szkolenia mogą być skierowane do po-
tencjalnych usługodawców w sektorze turystycznym.

4(10) Inwestycje w edukację, w tym w kształcenie zawodowe, przyczyniające się do podwyższenia 
atrakcyjności i jakości Życia 

Obszary celu: Konwergencja Edukacja w zakresie zarządzania opartego o zasadę zrównoważonego rozwoju, w celu 
poprawy jakości życia i środowiska. 

5(2)(f ) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania roz-
woju społecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako 
potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: dziedzictwo przyrodnicze/kulturowe i turystyka Programy szkoleniowe wspierające tworzenie sektora turystycznego na obszarach ob-
darzonych dziedzictwem kulturowym/przyrodniczym o wysokiej wartości. Szkolenia 
mogą być skierowane do potencjalnych usługodawców w sektorze turystycznym. 

6(1)(a) Współpraca transgraniczna: stymulowanie przedsiębiorczości oraz, w szczególności, rozwoju 
MŚP, turystyki, kultury i handlu przygranicznego.

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

 Kontekst: tworzenie miejsc pracy (np. w turystyce) Szkolenia dla partnerów z terenów przygranicznych, programy edukacyjne oparte na 
wymianie doświadczeń, zwłaszcza w zakresie ekoturystyki na terenie obszarów/sieci 
Natura 2000. [niedźwiedzie, rolno-leśne]

6(1)(b) Pomoc w rozwoju transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i śro-
dowiskowym poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego, a 
przede wszystkim poprzez: wspieranie wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych 
i wspólnego zarządzania nimi, jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technolo-
gicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

6(1)  
koniec

Transgraniczna współpraca: propagowanie współpracy prawnej i administracyjnej, integracji 
transgranicznych rynków pracy, lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, równości płci i rów-
ności szans, szkoleń i integracji społecznej, a także do wspólnego wykorzystywania zasobów 
ludzkich i infrastruktury na potrzeby BRT

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Szkolenia promujące przygraniczne rynki pracy związane z zarządzaniem siecią Na-
tura 2000 np. szkolenia dotyczące przyjaznych dla przyrody praktyk w zakresie gospo-
darki leśnej. 

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu w następujących obszarach: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, 
zapobieganie zagrożeniom i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wy-
miarze transnarodowym. Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami 
rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapo-
bieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę 
przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa 
przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Obszary muszą być połączone ze zlewnią rzeki/terenami pod-
mokłymi/morskimi/
przybrzeżnymi 

Szkolenia dotyczące transnarodowego zarządzania zlewniami rzek oraz zasobami mor-
skimi (w połączeniu z zarządzaniem obszarami Natura 2000). 

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowejj. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe Programy szkoleniowe i edukacyjne związane ze wzmocnieniem ochrony i promocji ob-
szarów Natura 2000 znajdujących się w pobliżu centrów miejskich i obdarzonych dzie-
dzictwem kulturowym o wysokiej wartości na poziomie transnarodowym

6(3)(a) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: współpracy międzyregio-
nalnej skupiającej się na innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy oraz na działaniach 
prewencyjnych w odniesieniu do środowiska i zapobieganiu zagrożeniom w rozumieniu art. 5 
pkt 1 i 2

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, 
z których przynajmniej co najmniej dwa 
muszą być państwami członkowskimi (Art. 
19 ust. 2)

Szkolenia dla władz lokalnych i regionalnych, skierowane na przeciwdziałanie zagroże-
niom, wymianę najlepszychj praktyk, przeprowadzanie badań, gromadzenie danych i 
informowanie o tendencjach rozwojowych w zakresie bioróżnorodności oraz obszarów 
Natura 2000

6(3)(b) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: wymiany doświadczeń do-
tyczących rozpoznawania, transferu i rozpowszechniania najlepszych praktyk, w tym dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, o którym mowa w art. 8

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, 
z których przynajmniej co najmniej dwa 
muszą być państwami członkowskimi (Art. 
19 ust. 2)

6(3)(c) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie działań obejmujących bada-
nia, gromadzenie danych, jak również obserwację i analizę tendencji rozwojowych we Wspól-
nocie

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, 
z których przynajmniej co najmniej dwa 
muszą być państwami członkowskimi (Art. 
19 ust. 2)

EFS

3(1)(a)(ii) Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, np. rozwój konkretnych 
usług w zakresie zatrudnienia, szkoleń oraz wsparcia dla pracowników, w tym zwolnień moni-
torowanych (outplacement) w kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstwa i sektora.

Kontekst: Tworzenie miejsc pracy (np. w przypadku restruktu-
ryzacji sektora)

Szkolenia dla pracowników sektorów przechodzących restrukturyzację w celu stworze-
nia im możliwości alternatywnego zatrudnienia w sektorze związanym z obszarami Na-
tura 2000 (np. tworzenie produktów przyjaznych obszarom Natura 2000). 

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
publicznych poprzez wspieranie mechanizmów pozwalających na lepsze opracowywanie, 
monitorowanie oraz ocenę dobrej polityki i programów, w tym poprzez analizy, statystyki i 
porady ekspertów, wspieranie koordynacji międzyresortowej i dialogu między odpowiednimi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi 

Obszary celu: Konwergencja Szkolenia dla administracji publicznej w dotyczące dobrych praktyk w zakresie zarzą-
dzania obszarami Natura 2000 – mogą obejmować wymianę doświadczeń i najlepszych 
praktyk pomiędzy krajami członkowskimi.

3(2)(b)(ii) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb uży-
teczności publicznej odnośnie rozwoju zdolności w zakresie realizacji polityki i programów.

Obszary celu: Konwergencja Szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej w zakresie  
projektów dotyczących dzikiej przyrody.

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz 
może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycz-
nej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, 
transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego

Obszary celu: Konwergencja Szkolenia będące jednym z uzupełniających komponentów projektów infrastruktu-
ralnych np. szkolenie lokalnej społeczności w zakresie oszczędnego gospodarowania 
wodą będące uzupełnieniem do projektu budowy infrastruktury wodnej. 
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

6(1)  
koniec

Transgraniczna współpraca: propagowanie współpracy prawnej i administracyjnej, integracji 
transgranicznych rynków pracy, lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, równości płci i rów-
ności szans, szkoleń i integracji społecznej, a także do wspólnego wykorzystywania zasobów 
ludzkich i infrastruktury na potrzeby BRT

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Szkolenia promujące przygraniczne rynki pracy związane z zarządzaniem siecią Na-
tura 2000 np. szkolenia dotyczące przyjaznych dla przyrody praktyk w zakresie gospo-
darki leśnej. 

6(2)(b) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu w następujących obszarach: gospodarka wodna, wydajność energetyczna, 
zapobieganie zagrożeniom i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wy-
miarze transnarodowym. Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami 
rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapo-
bieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę 
przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa 
przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Obszary muszą być połączone ze zlewnią rzeki/terenami pod-
mokłymi/morskimi/
przybrzeżnymi 

Szkolenia dotyczące transnarodowego zarządzania zlewniami rzek oraz zasobami mor-
skimi (w połączeniu z zarządzaniem obszarami Natura 2000). 

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transnarodowejj. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1) 

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe Programy szkoleniowe i edukacyjne związane ze wzmocnieniem ochrony i promocji ob-
szarów Natura 2000 znajdujących się w pobliżu centrów miejskich i obdarzonych dzie-
dzictwem kulturowym o wysokiej wartości na poziomie transnarodowym

6(3)(a) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: współpracy międzyregio-
nalnej skupiającej się na innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy oraz na działaniach 
prewencyjnych w odniesieniu do środowiska i zapobieganiu zagrożeniom w rozumieniu art. 5 
pkt 1 i 2

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, 
z których przynajmniej co najmniej dwa 
muszą być państwami członkowskimi (Art. 
19 ust. 2)

Szkolenia dla władz lokalnych i regionalnych, skierowane na przeciwdziałanie zagroże-
niom, wymianę najlepszychj praktyk, przeprowadzanie badań, gromadzenie danych i 
informowanie o tendencjach rozwojowych w zakresie bioróżnorodności oraz obszarów 
Natura 2000

6(3)(b) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie: wymiany doświadczeń do-
tyczących rozpoznawania, transferu i rozpowszechniania najlepszych praktyk, w tym dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, o którym mowa w art. 8

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, 
z których przynajmniej co najmniej dwa 
muszą być państwami członkowskimi (Art. 
19 ust. 2)

6(3)(c) Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej przez wspieranie działań obejmujących bada-
nia, gromadzenie danych, jak również obserwację i analizę tendencji rozwojowych we Wspól-
nocie

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy międzyregionalnej. Obejmuje 
beneficjentów z co najmniej trzech państw, 
z których przynajmniej co najmniej dwa 
muszą być państwami członkowskimi (Art. 
19 ust. 2)

EFS

3(1)(a)(ii) Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, np. rozwój konkretnych 
usług w zakresie zatrudnienia, szkoleń oraz wsparcia dla pracowników, w tym zwolnień moni-
torowanych (outplacement) w kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstwa i sektora.

Kontekst: Tworzenie miejsc pracy (np. w przypadku restruktu-
ryzacji sektora)

Szkolenia dla pracowników sektorów przechodzących restrukturyzację w celu stworze-
nia im możliwości alternatywnego zatrudnienia w sektorze związanym z obszarami Na-
tura 2000 (np. tworzenie produktów przyjaznych obszarom Natura 2000). 

3(2)(b)(i) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb 
publicznych poprzez wspieranie mechanizmów pozwalających na lepsze opracowywanie, 
monitorowanie oraz ocenę dobrej polityki i programów, w tym poprzez analizy, statystyki i 
porady ekspertów, wspieranie koordynacji międzyresortowej i dialogu między odpowiednimi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi 

Obszary celu: Konwergencja Szkolenia dla administracji publicznej w dotyczące dobrych praktyk w zakresie zarzą-
dzania obszarami Natura 2000 – mogą obejmować wymianę doświadczeń i najlepszych 
praktyk pomiędzy krajami członkowskimi.

3(2)(b)(ii) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb uży-
teczności publicznej odnośnie rozwoju zdolności w zakresie realizacji polityki i programów.

Obszary celu: Konwergencja Szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej w zakresie  
projektów dotyczących dzikiej przyrody.

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz 
może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycz-
nej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, 
transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego

Obszary celu: Konwergencja Szkolenia będące jednym z uzupełniających komponentów projektów infrastruktu-
ralnych np. szkolenie lokalnej społeczności w zakresie oszczędnego gospodarowania 
wodą będące uzupełnieniem do projektu budowy infrastruktury wodnej. 
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działanie 22: infrasTruKTura ułaTwiająca zwiedzanie  
i zapoznanie siĘ z waloraMi obszarów naTura 2000

Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

36(a)(vi) Wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych [grunty rolne] Rolnicy, jednostki zarzą-
dzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 41. Przygotowanie i wyposażenie obszarów Natura 2000  
w tablice informacyjne na terenach Natura 2000.

36(b)(vii) Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych [lasy] Wszystkie możliwe Lasy Brak Zobacz art. 49. Musi być połączone z płatnościami leśno-środowiskowymi.

52(a)(i) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Rolnicy i członkowie go-
spodarstw 

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 53. Wsparcie dla przedsięwzięć poprawiających jakość infrastruktury dla 
obsługi odwiedzających na rolniczych obszarach Natura 2000 w celu 
promocji ekoturystyki.

52(a)(iii) Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 55. Tworzenie drobnej infrastruktury mającej na celu zachęcenie  
do odwiedzania obszarów Natura 2000  
np. ścieżki, oznakowanie.

63 Leader Wszystkie możliwe (w ra-
mach obszarów wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Tworzenie drobnej infrastruktury dla odwiedzających obszary  
Natura 2000 dla zachęcenia do odwiedzania tych terenów  
oraz dla osiągnięcia celów lokalnej strategii rozwoju. 

EFR

44(1)(b) Działania w zakresie restrukturyzacji i reorientacji, w szczegól-
ności przez propagowanie ekoturystyki, pod warunkiem, że 
działania te nie powodują zwiększenia nakładu połowowego

Pracownicy sektora rybo-
łówstwa lub związanych z 
nim sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dalszych informacji 
dotyczących obszarów i beneficjentów

Promocja ekoturystyki poprzez udostępnienie małej infrastruktury ob-
sługującej odwiedzających na obszarach Natura 2000 np. tablice infor-
macyjne, miejsca odpoczynku (ławki), ścieżki. 

44(1)(e) Wsparcie na rzecz infrastruktury i usług dla drobnej działalno-
ści rybackiej oraz turystyki, w celu zwiększenia korzyści płyną-
cych dla małych społeczności rybackich. 

Administracja publiczna, 
MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dalszych informacji 
dotyczących obszarów i beneficjentów

Udostępnienie drobnej infrastruktury dla obsługi ekoturystyki na te-
renach przybrzeżnych i morskich np. oznakowanie, mapy, schronienia, 
mola, itp.

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do pomocy lub 
otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach innych instrumentów finan-
sowych Wspólnoty (patrz art. 9). Działanie kwalifikowalne, jeśli spełnia kryteria 
odnoszące się do wartości dodanej, określone w art.3 i jeśli nie jest to duża in-
frastruktura (EFRR) lub nie jest to utrzymanie istniejącej infrastruktury.

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(2) Temat: społeczeństwo informacyjne, w tym rozwój infrastruktury łączności elektronicznej, opraco-
wanie zawartości, usług i aplikacji na poziomie lokalnym, poprawa bezpieczeństwa dostępności 
do publicznych usług on-line i ich rozwój; wsparcie i usługi na rzecz MŚP w procesie wdrażania i 
skutecznego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) lub wykorzy-
stywania nowych pomysłów

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: systemy/wyposażenie służące przesyłowi danych na 
obszarach Natura 2000

Tworzenie stron internetowych oraz baz danych, które mogą być wykorzystane do pro-
mocji turystyki na terenach Natura 2000. 

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Środowi-
sko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Budowa infrastruktury dla obsługi odwiedzających np. parkingi, sieci ścieżek spacero-
wych, mola, ośrodki informacyjne dla odwiedzających.

4(6) Turystyka, w tym promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrównowa-
żonej turystyki; ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego w ramach wspierania 
rozwoju społeczno-gospodarczego; pomoc na rzecz zwiększenia podaży usług turystycznych po-
przez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej oraz wspieranie nowych, zrówno-
ważonych rodzajów turystyki 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: promocja/rozwój turystyki 

5(2)(b) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom: propagowa-
nie rozwoju infrastruktury związanej z różnorodnością biologiczną oraz inwestycji w tereny Na-
tura 2000, w przypadku gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i/lub 
dywersyfikacji obszarów wiejskich

Obszary celu: Regionalna konkurencyj-
ność I zatrudnienie

5(2)(f ) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szczegól-
ności: poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania rozwoju spo-
łecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako potencjału 
dla rozwoju zrównoważonej turystyki

Obszary celu: Regionalna konkurencyj-
ność I zatrudnienie

Kontekst: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz turystyka 

6(1)(a) Współpraca transgraniczna: stymulowanie przedsiębiorczości oraz, w szczególności, rozwoju MŚP, 
turystyki, kultury i handlu przygranicznego.

Europejska współpraca terytorialna na 
rzecz współpracy transgranicznej. Obej-
muje beneficjentów z co najmniej dwóch 
państw, z których przynajmniej jedno jest 
państwem członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: tworzenie miejsc pracy (np. w turystyce)

10 Obszary o niekorzystnym położeniu geograficznym i warunkach przyrodniczych: finansowanie 
inwestycji, których celem jest poprawa dostępności, promowanie i rozwój działalności gospodar-
czej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, promowanie zrównoważonego wy-
korzystania zasobów naturalnych i wspieranie zrównoważonej turystyki

Jedynie obszary o utrudnieniach geogra-
ficznych i przyrodniczych 

Inwestycje skierowane na poprawę dostępu turystów do obszarów  
Natura 2000, np. instalacja podjazdów oraz ścieżek dla wózków inwalidzkich. 

EFS

Brak

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z poli-
tyką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz może 
także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które przed-
stawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycznej i ener-
gii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, transportu 
rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interoperacyjności, za-
rządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu miejskiego i trans-
portu publicznego

Obszary celu: Konwergencja Tworzenie infrastruktury/kompleksów dla odwiedzających tereny Natura 2000,  
np. regionalne centra ekologiczne udostępniające materiały edukacyjne  
związane z siecią Natura 2000.
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działanie 22: infrasTruKTura ułaTwiająca zwiedzanie  
i zapoznanie siĘ z waloraMi obszarów naTura 2000

Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

36(a)(vi) Wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych [grunty rolne] Rolnicy, jednostki zarzą-
dzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 41. Przygotowanie i wyposażenie obszarów Natura 2000  
w tablice informacyjne na terenach Natura 2000.

36(b)(vii) Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych [lasy] Wszystkie możliwe Lasy Brak Zobacz art. 49. Musi być połączone z płatnościami leśno-środowiskowymi.

52(a)(i) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Rolnicy i członkowie go-
spodarstw 

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 53. Wsparcie dla przedsięwzięć poprawiających jakość infrastruktury dla 
obsługi odwiedzających na rolniczych obszarach Natura 2000 w celu 
promocji ekoturystyki.

52(a)(iii) Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 55. Tworzenie drobnej infrastruktury mającej na celu zachęcenie  
do odwiedzania obszarów Natura 2000  
np. ścieżki, oznakowanie.

63 Leader Wszystkie możliwe (w ra-
mach obszarów wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Tworzenie drobnej infrastruktury dla odwiedzających obszary  
Natura 2000 dla zachęcenia do odwiedzania tych terenów  
oraz dla osiągnięcia celów lokalnej strategii rozwoju. 

EFR

44(1)(b) Działania w zakresie restrukturyzacji i reorientacji, w szczegól-
ności przez propagowanie ekoturystyki, pod warunkiem, że 
działania te nie powodują zwiększenia nakładu połowowego

Pracownicy sektora rybo-
łówstwa lub związanych z 
nim sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dalszych informacji 
dotyczących obszarów i beneficjentów

Promocja ekoturystyki poprzez udostępnienie małej infrastruktury ob-
sługującej odwiedzających na obszarach Natura 2000 np. tablice infor-
macyjne, miejsca odpoczynku (ławki), ścieżki. 

44(1)(e) Wsparcie na rzecz infrastruktury i usług dla drobnej działalno-
ści rybackiej oraz turystyki, w celu zwiększenia korzyści płyną-
cych dla małych społeczności rybackich. 

Administracja publiczna, 
MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dalszych informacji 
dotyczących obszarów i beneficjentów

Udostępnienie drobnej infrastruktury dla obsługi ekoturystyki na te-
renach przybrzeżnych i morskich np. oznakowanie, mapy, schronienia, 
mola, itp.

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do pomocy lub 
otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach innych instrumentów finan-
sowych Wspólnoty (patrz art. 9). Działanie kwalifikowalne, jeśli spełnia kryteria 
odnoszące się do wartości dodanej, określone w art.3 i jeśli nie jest to duża in-
frastruktura (EFRR) lub nie jest to utrzymanie istniejącej infrastruktury.

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(2) Temat: społeczeństwo informacyjne, w tym rozwój infrastruktury łączności elektronicznej, opraco-
wanie zawartości, usług i aplikacji na poziomie lokalnym, poprawa bezpieczeństwa dostępności 
do publicznych usług on-line i ich rozwój; wsparcie i usługi na rzecz MŚP w procesie wdrażania i 
skutecznego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) lub wykorzy-
stywania nowych pomysłów

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: systemy/wyposażenie służące przesyłowi danych na 
obszarach Natura 2000

Tworzenie stron internetowych oraz baz danych, które mogą być wykorzystane do pro-
mocji turystyki na terenach Natura 2000. 

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Środowi-
sko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Budowa infrastruktury dla obsługi odwiedzających np. parkingi, sieci ścieżek spacero-
wych, mola, ośrodki informacyjne dla odwiedzających.

4(6) Turystyka, w tym promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrównowa-
żonej turystyki; ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego w ramach wspierania 
rozwoju społeczno-gospodarczego; pomoc na rzecz zwiększenia podaży usług turystycznych po-
przez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej oraz wspieranie nowych, zrówno-
ważonych rodzajów turystyki 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: promocja/rozwój turystyki 

5(2)(b) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom: propagowa-
nie rozwoju infrastruktury związanej z różnorodnością biologiczną oraz inwestycji w tereny Na-
tura 2000, w przypadku gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i/lub 
dywersyfikacji obszarów wiejskich

Obszary celu: Regionalna konkurencyj-
ność I zatrudnienie

5(2)(f ) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szczegól-
ności: poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania rozwoju spo-
łecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako potencjału 
dla rozwoju zrównoważonej turystyki

Obszary celu: Regionalna konkurencyj-
ność I zatrudnienie

Kontekst: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz turystyka 

6(1)(a) Współpraca transgraniczna: stymulowanie przedsiębiorczości oraz, w szczególności, rozwoju MŚP, 
turystyki, kultury i handlu przygranicznego.

Europejska współpraca terytorialna na 
rzecz współpracy transgranicznej. Obej-
muje beneficjentów z co najmniej dwóch 
państw, z których przynajmniej jedno jest 
państwem członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: tworzenie miejsc pracy (np. w turystyce)

10 Obszary o niekorzystnym położeniu geograficznym i warunkach przyrodniczych: finansowanie 
inwestycji, których celem jest poprawa dostępności, promowanie i rozwój działalności gospodar-
czej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, promowanie zrównoważonego wy-
korzystania zasobów naturalnych i wspieranie zrównoważonej turystyki

Jedynie obszary o utrudnieniach geogra-
ficznych i przyrodniczych 

Inwestycje skierowane na poprawę dostępu turystów do obszarów  
Natura 2000, np. instalacja podjazdów oraz ścieżek dla wózków inwalidzkich. 

EFS

Brak

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z poli-
tyką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz może 
także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które przed-
stawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycznej i ener-
gii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, transportu 
rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interoperacyjności, za-
rządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu miejskiego i trans-
portu publicznego

Obszary celu: Konwergencja Tworzenie infrastruktury/kompleksów dla odwiedzających tereny Natura 2000,  
np. regionalne centra ekologiczne udostępniające materiały edukacyjne  
związane z siecią Natura 2000.
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działanie 23: zaKup GrunTów, w TyM reKoMpensaTy  
z TyTułu uTraTy Możliwości zaGospodarowania Terenu

Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

Teoretycznie działanie to możliwe jest w związku z działa-
niami objętymi którymkolwiek z artykułów, z uwzględnie-
niem ograniczeń określonych w art. 71(3)(c) 

W zależności od kon-
kretnego artykułu

W zależności od kon-
kretne-go artykułu

Zakup ziemi jest kwalifikowalny jedynie do pułapu 10% całkowitych wy-
datków na dane przedsięwzięcie. W wyjątkowych okolicznościach większy 
odsetek kosztów może być przeznaczony na działania związane z ochroną 
przyrody. Zobacz art. 71 pkt. 3 lit. c.

EFR

Brak

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do pomocy lub 
otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach innych instrumentów 
finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). Działania kwalifikowalne, jeśli speł-
niają kryteria dla wartości dodanej zdefiniowane w art. 3 oraz stanowią 
rekompensatę za zmiany w wykorzystaniu terenu (o ile nie jest to rozwój 
obszarów wiejskich) i nie dotyczy utraty możliwości zagospodarowania te-
renu. Warunki dotyczące zakupu gruntów określone są w Załączniku I, lit.i ) 

Na przykład zakup ziemi mający na celu umożliwienie  
renaturyzacji zlewni rzeki.

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

Teoretycznie działanie to możliwe jest w związku z działaniami objętymi którymkolwiek z ar-
tykułów, z uwzględnieniem ogólnych ograniczeń określonych w Rozporządzeniu i ograniczeń 
szczegółowych określonych w art. 7 lit. b)

EFS

Brak

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz 
może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycz-
nej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, 
transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego

Obszary celu konwergencja
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działanie 23: zaKup GrunTów, w TyM reKoMpensaTy  
z TyTułu uTraTy Możliwości zaGospodarowania Terenu

Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

Teoretycznie działanie to możliwe jest w związku z działa-
niami objętymi którymkolwiek z artykułów, z uwzględnie-
niem ograniczeń określonych w art. 71(3)(c) 

W zależności od kon-
kretnego artykułu

W zależności od kon-
kretne-go artykułu

Zakup ziemi jest kwalifikowalny jedynie do pułapu 10% całkowitych wy-
datków na dane przedsięwzięcie. W wyjątkowych okolicznościach większy 
odsetek kosztów może być przeznaczony na działania związane z ochroną 
przyrody. Zobacz art. 71 pkt. 3 lit. c.

EFR

Brak

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do pomocy lub 
otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach innych instrumentów 
finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). Działania kwalifikowalne, jeśli speł-
niają kryteria dla wartości dodanej zdefiniowane w art. 3 oraz stanowią 
rekompensatę za zmiany w wykorzystaniu terenu (o ile nie jest to rozwój 
obszarów wiejskich) i nie dotyczy utraty możliwości zagospodarowania te-
renu. Warunki dotyczące zakupu gruntów określone są w Załączniku I, lit.i ) 

Na przykład zakup ziemi mający na celu umożliwienie  
renaturyzacji zlewni rzeki.

PR7

Brak

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

Teoretycznie działanie to możliwe jest w związku z działaniami objętymi którymkolwiek z ar-
tykułów, z uwzględnieniem ogólnych ograniczeń określonych w Rozporządzeniu i ograniczeń 
szczegółowych określonych w art. 7 lit. b)

EFS

Brak

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz 
może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycz-
nej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, 
transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego

Obszary celu konwergencja
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działanie 24: infrasTruKTura na cele przywrócenia siedlisK lub GaTunKów
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

36(a)(vi) Wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych [grunty 
rolne] 

Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 41. Wsparcie dla infrastruktury chroniącej stada przed dużymi  
drapieżnikami np. elektryczne ogrodzenia. 

36(b)(vii) Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych [lasy] Wszystkie możliwe Lasy Brak Zobacz art. 49. Musi być połączone z płatnościami rolno-środowiskowymi. Wsparcie dla infrastruktury mającej na celu przywracanie siedlisk  
np. tworzenie szkółek dla uprawy rodzimych gatunków roślin pod kątem 
projektu związanego z przywracaniem tych gatunków. 

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 57. Wsparcie dla infrastruktury służącej rekolonizacji przez rzadkie gatunki  
np. budki lęgowe, miejsca odpoczynku dla nietoperzy itp.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Tworzenie infrastruktury dla przywracania siedlisk i gatunków tak, aby 
można było osiągnąć cele związane z rozwojem lokalnym. 

EFR

37(g) Rozwój, restrukturyzacja oraz polepszenie obszarów akwa-
kulturowych

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym wsparciu 
ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji działających w imieniu 
producentów bądź innych organizacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Tworzenie infrastruktury służącej zmniejszeniu uciążliwości dla rodzimych 
gatunków na obszarach akwakulturowych (np. ograniczenie uciążliwości 
dla ptaków).

38(2)(b) Rekultywacja wód śródlądowych, w tym terenów tarła i 
tras migracyjnych gatunków migrujących.

Rybacy, inne Wody śródlądowe Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty publiczne 
lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź inne podmioty wy-
znaczone w tym celu przez państwa członkowskie.

Modyfikowanie cieków wodnych poprzez instalację infrastruktury  
zmieniającej przepływ wody czy umożliwiającej migrację ryb  
przynosząc korzyści dla ekosystemów wodnych. 

38(2)(c) Tam gdzie bezpośrednio dotyczy to działalności połowo-
wej, działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowi-
ska w ramach sieci Natura 2000 z wyłączeniem kosztów 
operacyjnych

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty publiczne 
lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź inne podmioty wy-
znaczone w tym celu przez państwa członkowskie.

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do pomocy lub 
otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach innych instrumentów 
finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). Działania kwalifikowalne, jeśli speł-
niają kryteria dla wartości dodanej zdefiniowane w art. 3 i stanowią część 
projektu zarządzania ochroną siedlisk bądź gatunków.

PR7

2(1)(i) Temat Środowisko: np. zmiany klimatyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorod-
nością); technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie 
środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynaro-dowa Kontekst: jako część sprzętu badawczego

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Dywersyfikacja regionalnej gospodarki poprzez budowę obiektów poprawiających  
komercyjne korzystanie z niektórych obszarów Natura 2000 np. hodowle i/lub  

„centra rehabilitacji” dla zagrożonych gatunków. Obiekty te mogą służyć  
jako atrakcje ekoturystyczne. 

5(2)(a) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: stymulowanie inwestycji w celu rekultywacji środowiska naturalnego, w tym tere-
nów i gruntów skażonych, dotkniętych procesem pustynnienia oraz poprzemysłowych

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Finansowanie infrastruktury niezbędnej do odtworzenia skażonych obszarów  
Natura 2000 i/lub pobliskich terenów, związanych z zarządzaniem wspomnianych obszarów 

5(2)(b) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom: propago-
wanie rozwoju infrastruktury związanej z różnorodnością biologiczną oraz inwestycji w tereny 
Natura 2000, w przypadku gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju gospodar-
czego i/lub dywersyfikacji obszarów wiejskich

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Możliwe wsparcie dla infrastruktury oczyszczania wody ze zbiorników balastowych w por-
tach, w celu zapobiegania wprowadzaniu IGO poprzez transport morski; tworzenie fizycznych 
barier na wodach słodkowodnych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się IGO z jednego 
zbiornika wodnego do drugiego. 

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, a przede wszystkim poprzez: 
wspieranie wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania 
nimi, jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Budowa infrastruktury transgranicznego oczyszczania ścieków w celu poprawy jakości wód  
(a tym samym jakości siedlisk) na obszarach Natura 2000. 

8 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekulty-
wacja środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, zachowanie i walory-
zacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lo-
kalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur demograficznych 

Wymóg: wymiar miejski. Kontekst: dziedzictwo histo-
ryczne/kulturowe 

Budowa infrastruktury oczyszczania ścieków w celu poprawy jakości wód (a tym samym jako-
ści siedlisk) na obszarach Natura 2000.

EFS

Brak

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz 
może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycz-
nej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, 
transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego

Obszary celu: Konwergencja Budowa infrastruktury oczyszczania ścieków w celu poprawy jakości wód (a tym samym jako-
ści siedlisk) na obszarach Natura 2000.
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działanie 24: infrasTruKTura na cele przywrócenia siedlisK lub GaTunKów
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

36(a)(vi) Wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych [grunty 
rolne] 

Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 41. Wsparcie dla infrastruktury chroniącej stada przed dużymi  
drapieżnikami np. elektryczne ogrodzenia. 

36(b)(vii) Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych [lasy] Wszystkie możliwe Lasy Brak Zobacz art. 49. Musi być połączone z płatnościami rolno-środowiskowymi. Wsparcie dla infrastruktury mającej na celu przywracanie siedlisk  
np. tworzenie szkółek dla uprawy rodzimych gatunków roślin pod kątem 
projektu związanego z przywracaniem tych gatunków. 

52(b)(iii) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 57. Wsparcie dla infrastruktury służącej rekolonizacji przez rzadkie gatunki  
np. budki lęgowe, miejsca odpoczynku dla nietoperzy itp.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Tworzenie infrastruktury dla przywracania siedlisk i gatunków tak, aby 
można było osiągnąć cele związane z rozwojem lokalnym. 

EFR

37(g) Rozwój, restrukturyzacja oraz polepszenie obszarów akwa-
kulturowych

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 37: Działania wspólne: muszą być wdrażane przy aktywnym wsparciu 
ze strony samych przedsiębiorców bądź organizacji działających w imieniu 
producentów bądź innych organizacji uznanych przez Kraj Członkowski…

Tworzenie infrastruktury służącej zmniejszeniu uciążliwości dla rodzimych 
gatunków na obszarach akwakulturowych (np. ograniczenie uciążliwości 
dla ptaków).

38(2)(b) Rekultywacja wód śródlądowych, w tym terenów tarła i 
tras migracyjnych gatunków migrujących.

Rybacy, inne Wody śródlądowe Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty publiczne 
lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź inne podmioty wy-
znaczone w tym celu przez państwa członkowskie.

Modyfikowanie cieków wodnych poprzez instalację infrastruktury  
zmieniającej przepływ wody czy umożliwiającej migrację ryb  
przynosząc korzyści dla ekosystemów wodnych. 

38(2)(c) Tam gdzie bezpośrednio dotyczy to działalności połowo-
wej, działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowi-
ska w ramach sieci Natura 2000 z wyłączeniem kosztów 
operacyjnych

Rybacy, inne Wody przybrzeżne, 
morskie, śródlądowe, 
obszary podmokłe

Brak Art. 38(3) Działania te muszą być realizowane przez podmioty publiczne 
lub półpubliczne, uznane organizacje handlowe bądź inne podmioty wy-
znaczone w tym celu przez państwa członkowskie.

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie możliwe Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do pomocy lub 
otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach innych instrumentów 
finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). Działania kwalifikowalne, jeśli speł-
niają kryteria dla wartości dodanej zdefiniowane w art. 3 i stanowią część 
projektu zarządzania ochroną siedlisk bądź gatunków.

PR7

2(1)(i) Temat Środowisko: np. zmiany klimatyczne, zanieczysz-
czenie środowiska i zagrożenia; ochrona i zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wytworzonymi 
przez człowieka (np. ochrona i zarządzanie bioróżnorod-
nością); technologie na rzecz środowiska (np. odtwarzanie 
środowiska)

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Współpraca międzynaro-dowa Kontekst: jako część sprzętu badawczego

Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Dywersyfikacja regionalnej gospodarki poprzez budowę obiektów poprawiających  
komercyjne korzystanie z niektórych obszarów Natura 2000 np. hodowle i/lub  

„centra rehabilitacji” dla zagrożonych gatunków. Obiekty te mogą służyć  
jako atrakcje ekoturystyczne. 

5(2)(a) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: stymulowanie inwestycji w celu rekultywacji środowiska naturalnego, w tym tere-
nów i gruntów skażonych, dotkniętych procesem pustynnienia oraz poprzemysłowych

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Finansowanie infrastruktury niezbędnej do odtworzenia skażonych obszarów  
Natura 2000 i/lub pobliskich terenów, związanych z zarządzaniem wspomnianych obszarów 

5(2)(b) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom: propago-
wanie rozwoju infrastruktury związanej z różnorodnością biologiczną oraz inwestycji w tereny 
Natura 2000, w przypadku gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju gospodar-
czego i/lub dywersyfikacji obszarów wiejskich

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Możliwe wsparcie dla infrastruktury oczyszczania wody ze zbiorników balastowych w por-
tach, w celu zapobiegania wprowadzaniu IGO poprzez transport morski; tworzenie fizycznych 
barier na wodach słodkowodnych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się IGO z jednego 
zbiornika wodnego do drugiego. 

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspólne strategie zrównoważonego rozwoju terytorialnego, a przede wszystkim poprzez: 
wspieranie wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania 
nimi, jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Budowa infrastruktury transgranicznego oczyszczania ścieków w celu poprawy jakości wód  
(a tym samym jakości siedlisk) na obszarach Natura 2000. 

8 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekulty-
wacja środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, zachowanie i walory-
zacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lo-
kalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur demograficznych 

Wymóg: wymiar miejski. Kontekst: dziedzictwo histo-
ryczne/kulturowe 

Budowa infrastruktury oczyszczania ścieków w celu poprawy jakości wód (a tym samym jako-
ści siedlisk) na obszarach Natura 2000.

EFS

Brak

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz 
może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycz-
nej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, 
transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego

Obszary celu: Konwergencja Budowa infrastruktury oczyszczania ścieków w celu poprawy jakości wód (a tym samym jako-
ści siedlisk) na obszarach Natura 2000.
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działanie 25: infrasTruKTura dla udosTĘpniania obszarów naTura 2000
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

36(a)(vi) Wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych [grunty 
rolne] 

Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 41. Wsparcie dla inwestycji związanych z oznakowaniem, mapami, schronieniami. 

36(b)(vii) Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych [lasy] Wszystkie możliwe Lasy Brak Zobacz art. 49. Muszą być połączone z płatnościami leśno-
środowiskowymi

52(a)(i) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Rolnicy i członkowie 
gospodarstw

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 53. Inwestycje w infrastrukturę umożliwiającą dywersyfikacje działalności gospodarczej 
w kierunku ekoturystyki, np. budowa baz noclegowych, centra informacyjne, itp. 

52(a)(iii) Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z tu-
rystyką 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 55.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Rozwój infrastruktury publicznego dostępu dla osiągnięcia celów lokalnego rozwoju. 

EFR

44(1(b) Działania w zakresie restrukturyzacji i reorientacji, w szcze-
gólności przez propagowanie ekoturystyki, pod warun-
kiem, że działania te nie powodują zwiększenia nakładu 
połowowego; 

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Rozwój infrastruktury publicznego dostępu i turystyki np. mola dla łodzi turystycznych.

44(1(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa. 

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Budowa centrów informacyjnych/kompleksów dla odwiedzających na terenach  
Natura 2000, tak aby zwiększyć możliwości prowadzenia działalności  
komercyjnej na tych obszarach. 

44(1(e) Wsparcie na rzecz infrastruktury i usług dla drobnej działal-
ności rybackiej oraz turystyki, w celu zwiększenia korzyści 
płynących dla małych społeczności rybackich. 

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Budowa infrastruktury turystycznej takiej jak znaki, ścieżki dla spacerowiczów  
i rowerzystów, centra informacyjne dla odwiedzających, itp.

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do 
pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach 
innych instrumentów finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). 
Jedynie budowa małej infrastruktury i modernizacja istnie-
jącej, jeśli działania te stanowią część projektu zarządzania 
ochroną dla siedlisk bądź gatunków.

PR7

Brak
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działanie 25: infrasTruKTura dla udosTĘpniania obszarów naTura 2000
Fundusz Opis Grupy docelowe Rodzaje obszarów Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRROW

36(a)(vi) Wsparcie na rzecz inwestycji nieproduktywnych [grunty 
rolne] 

Rolnicy, jednostki za-
rządzające gruntami

Obszary rolnicze Brak Zobacz art. 41. Wsparcie dla inwestycji związanych z oznakowaniem, mapami, schronieniami. 

36(b)(vii) Wsparcie na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych [lasy] Wszystkie możliwe Lasy Brak Zobacz art. 49. Muszą być połączone z płatnościami leśno-
środowiskowymi

52(a)(i) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Rolnicy i członkowie 
gospodarstw

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 53. Inwestycje w infrastrukturę umożliwiającą dywersyfikacje działalności gospodarczej 
w kierunku ekoturystyki, np. budowa baz noclegowych, centra informacyjne, itp. 

52(a)(iii) Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z tu-
rystyką 

Wszystkie możliwe Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Brak Zobacz art. 55.

63 Leader Wszystkie możliwe 
(w ramach obszarów 
wiejskich)

Wszystkie wybrane 
obszary wiejskie

Brak Zobacz art. 61–65. Rozwój infrastruktury publicznego dostępu dla osiągnięcia celów lokalnego rozwoju. 

EFR

44(1(b) Działania w zakresie restrukturyzacji i reorientacji, w szcze-
gólności przez propagowanie ekoturystyki, pod warun-
kiem, że działania te nie powodują zwiększenia nakładu 
połowowego; 

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Rozwój infrastruktury publicznego dostępu i turystyki np. mola dla łodzi turystycznych.

44(1(c) Działania w zakresie dywersyfikacji przez propagowanie 
zróżnicowanego zatrudnienia dla rybaków w drodze two-
rzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa. 

Pracownicy sektora 
rybołówstwa lub 
związanych z nim 
sektorów

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Budowa centrów informacyjnych/kompleksów dla odwiedzających na terenach  
Natura 2000, tak aby zwiększyć możliwości prowadzenia działalności  
komercyjnej na tych obszarach. 

44(1(e) Wsparcie na rzecz infrastruktury i usług dla drobnej działal-
ności rybackiej oraz turystyki, w celu zwiększenia korzyści 
płynących dla małych społeczności rybackich. 

Administracja pub-
liczna, MŚP, inne

Działanie niezależne 
od rodzaju obszaru

Zobacz art. 43 ust. 3 i 4 Zobacz: art. 43 ust. 3 pkt. 4 i art. 44 ust. 4 w celu uzyskania dal-
szych informacji dotyczących obszarów i beneficjentów

Budowa infrastruktury turystycznej takiej jak znaki, ścieżki dla spacerowiczów  
i rowerzystów, centra informacyjne dla odwiedzających, itp.

LIFE+

3 Kryteria kwalifikowalności Wszystkie możliwe Wszystkie Brak LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do 
pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach 
innych instrumentów finansowych Wspólnoty (patrz art. 9). 
Jedynie budowa małej infrastruktury i modernizacja istnie-
jącej, jeśli działania te stanowią część projektu zarządzania 
ochroną dla siedlisk bądź gatunków.

PR7

Brak
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Wspieranie dywersyfikacji działalności gospodarczej poprzez tworzenie infrastruktury 
dla obsługi i promocji ekoturystyki. 

4(6) Turystyka, w tym promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrówno-
ważonej turystyki; ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego w ramach wspie-
rania rozwoju społeczno-gospodarczego; pomoc na rzecz zwiększenia podaży usług tury-
stycznych poprzez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej oraz wspieranie 
nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: promocja/rozwój turystyki

4(10) Inwestycje w edukację, w tym w kształcenie zawodowe, przyczyniające się do podwyższenia 
atrakcyjności i jakości Życia

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: edukacja Budowa infrastruktury dostępu publicznego do terenów Natura 2000 w celu  
informowania oraz edukacji danej populacji o Natura 2000

5(2)(b) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom: propago-
wanie rozwoju infrastruktury związanej z różnorodnością biologiczną oraz inwestycji w tereny 
Natura 2000, w przypadku gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju gospodar-
czego i/lub dywersyfikacji obszarów wiejskich

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Może być wykorzystane na budowę parkingów, dróg dojazdowych, centrów  
dla odwiedzających, ogrodzeń, ścieżek edukacyjnych w obrębie terenów Natura 2000. 
Wzmacnianie współpracy z rejonami sąsiedzkimi.

5(2)(f ) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania roz-
woju społecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako 
potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe i turystyka 

6(1)(a) Współpraca transgraniczna: stymulowanie przedsiębiorczości oraz, w szczególności, rozwoju 
MŚP, turystyki, kultury i handlu przygranicznego.

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: tworzenie miejsc pracy (np. w turystyce) Rozwój infrastruktury promującej transgraniczną turystykę krajoznawczą,  
np. oznakowanie, centra dla odwiedzających, schronienia,  
szlaki spacerowe i rowerowe.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspieranie wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania 
nimi, jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

6(1)(e) Rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego: rozwój współ-
pracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktur, w szczególności w sektorach 
takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: szerokie transgraniczne działania edukacyjne Tworzenie wspólnej infrastruktury promującej transgraniczne obszary sieci Natura 2000, 
np. centra informacyjne dla odwiedzających, usytuowane w pobliżu granic  
między regionami czy państwami.

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transregionalnej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe Tworzenie wspólnej infrastruktury promującej tereny sieci Natura 2000 o dziedzictwie 
kulturowym wysokiej wartości w transnarodowych obszarach miejskich, np. centra in-
formacyjne dla odwiedzających, usytuowane w pobliżu granic między regionami czy 
państwami.

10 Obszary o niekorzystnym położeniu geograficznym i warunkach przyrodniczych: finansowa-
nie inwestycji, których celem jest poprawa dostępności, promowanie i rozwój działalności go-
spodarczej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, promowanie zrównowa-
żonego wykorzystania zasobów naturalnych i wspieranie zrównoważonej turystyki

Jedynie obszary z geograficznymi oraz natu-
ralnymi utrudnieniami.

Rozwój infrastruktury zwiększającej dostęp do obszarów, np. ścieżki spacerowe, rowe-
rowe, przebudowa budynków umożliwiająca dostęp dla osób niepełnosprawnych.

EFS

Brak

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz 
może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycz-
nej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, 
transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego

Obszary celu: Konwergencja Rozwój infrastruktury publicznego dostępu takiej jak parkingi, ścieżki.
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Fundusz Opis Ograniczenia obszarowe Uwagi/inne ograniczenia Przykłady

EFRR

4(4) Wspieranie modernizacji i dywersyfikacji regionalnych struktur gospodarczych. Priorytet: Śro-
dowisko, w tym wspieranie bioróżnorodności i ochrona przyrody, w tym inwestycje w tereny 
Natura 2000 

Obszary celu: Konwergencja Wspieranie dywersyfikacji działalności gospodarczej poprzez tworzenie infrastruktury 
dla obsługi i promocji ekoturystyki. 

4(6) Turystyka, w tym promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrówno-
ważonej turystyki; ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego w ramach wspie-
rania rozwoju społeczno-gospodarczego; pomoc na rzecz zwiększenia podaży usług tury-
stycznych poprzez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej oraz wspieranie 
nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki 

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: promocja/rozwój turystyki

4(10) Inwestycje w edukację, w tym w kształcenie zawodowe, przyczyniające się do podwyższenia 
atrakcyjności i jakości Życia

Obszary celu: Konwergencja Kontekst: edukacja Budowa infrastruktury dostępu publicznego do terenów Natura 2000 w celu  
informowania oraz edukacji danej populacji o Natura 2000

5(2)(b) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom: propago-
wanie rozwoju infrastruktury związanej z różnorodnością biologiczną oraz inwestycji w tereny 
Natura 2000, w przypadku gdy przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju gospodar-
czego i/lub dywersyfikacji obszarów wiejskich

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Może być wykorzystane na budowę parkingów, dróg dojazdowych, centrów  
dla odwiedzających, ogrodzeń, ścieżek edukacyjnych w obrębie terenów Natura 2000. 
Wzmacnianie współpracy z rejonami sąsiedzkimi.

5(2)(f ) Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, w szcze-
gólności: poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania roz-
woju społecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako 
potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki

Obszary celu: Regionalna konkurencyjność 
i zatrudnienie

Kontekst: dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe i turystyka 

6(1)(a) Współpraca transgraniczna: stymulowanie przedsiębiorczości oraz, w szczególności, rozwoju 
MŚP, turystyki, kultury i handlu przygranicznego.

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: tworzenie miejsc pracy (np. w turystyce) Rozwój infrastruktury promującej transgraniczną turystykę krajoznawczą,  
np. oznakowanie, centra dla odwiedzających, schronienia,  
szlaki spacerowe i rowerowe.

6(1)(b) Wsparcie w zakresie rozwoju transgranicznych działań gospodarczych i społecznych poprzez 
wspieranie wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego zarządzania 
nimi, jak również zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

6(1)(e) Rozwój transgranicznej działalności o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
poprzez wspólne strategie na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego: rozwój współ-
pracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktur, w szczególności w sektorach 
takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transgranicznej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: szerokie transgraniczne działania edukacyjne Tworzenie wspólnej infrastruktury promującej transgraniczne obszary sieci Natura 2000, 
np. centra informacyjne dla odwiedzających, usytuowane w pobliżu granic  
między regionami czy państwami.

6(2)(d) Współpraca transnarodowa, w tym współpraca dwustronna między regionami nadmorskimi 
nieobjętymi pkt 1, poprzez finansowanie sieci i działań sprzyjających zintegrowanemu rozwo-
jowi terytorialnemu, koncentrując się przede wszystkim na następujących obszarach prioryte-
towych: zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego 
na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transna-
rodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między 
miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i 
promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali trans-
narodowej

Europejska współpraca terytorialna na rzecz 
współpracy transregionalnej. Obejmuje be-
neficjentów z co najmniej dwóch państw, z 
których przynajmniej jedno jest państwem 
członkowskim (Art. 19 ust. 1)

Kontekst: wymiar miejski, dziedzictwo kulturowe Tworzenie wspólnej infrastruktury promującej tereny sieci Natura 2000 o dziedzictwie 
kulturowym wysokiej wartości w transnarodowych obszarach miejskich, np. centra in-
formacyjne dla odwiedzających, usytuowane w pobliżu granic między regionami czy 
państwami.

10 Obszary o niekorzystnym położeniu geograficznym i warunkach przyrodniczych: finansowa-
nie inwestycji, których celem jest poprawa dostępności, promowanie i rozwój działalności go-
spodarczej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, promowanie zrównowa-
żonego wykorzystania zasobów naturalnych i wspieranie zrównoważonej turystyki

Jedynie obszary z geograficznymi oraz natu-
ralnymi utrudnieniami.

Rozwój infrastruktury zwiększającej dostęp do obszarów, np. ścieżki spacerowe, rowe-
rowe, przebudowa budynków umożliwiająca dostęp dla osób niepełnosprawnych.

EFS

Brak

FS

2(1)(b) Środowisko: w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska zgodnie z po-
lityką i programem działania w zakresie środowiska naturalnego. W tym kontekście Fundusz 
może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które 
przedstawiają wyraźne korzyści w wymiarze środowiskowym, czyli efektywności energetycz-
nej i energii odnawialnej, a w sektorze transportowym, poza sieciami transeuropejskimi, kolei, 
transportu rzecznego i morskiego intermodalnych systemów transportowych i ich interope-
racyjności, zarządzania ruchem drogowym, morskim i lotniczym, ekologicznego transportu 
miejskiego i transportu publicznego

Obszary celu: Konwergencja Rozwój infrastruktury publicznego dostępu takiej jak parkingi, ścieżki.
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Więcej informacji znajduje się w poniższych dokumen-
tach, publikacjach oraz na wymienionych poniżej stro-
nach:

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska

Podręcznik – wersja online w 22 językach oraz 
narzędzia informatyczne do opracowania/szkic  

"projekty współfinansowania" dla poszczególnych  
obszarów Natura 2000"  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
financing/index_en.htm

W odniesieniu do poszczególnych  
funduszy UE

Europejski Fundusz Rolny  
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju ob-
szarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny Roz-
woju Obszarów Wiejskich. OJ L 277/2 21.10.2005; Stra-
tegiczne Wytyczne Wspólnoty dla Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. OJ L.55/20 25.02.2006. Informacje dostępne 
również na stronie DG Rolnictwo: 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm

Europejski Fundusz Rybacki

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 
27 lipca 2006 w sprawie Europejskiego Funduszu  
Rybactwa 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/
arrangements_2007_2013_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/arrangements_2007_2013_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/arrangements_2007_2013_en.htm
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Europejski Fundusz Rozwoju  
Regionalnego, Europejski Fundusz  
Społeczny oraz Fundusz Spójności

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne  
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999 ;

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu  
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w spra-
wie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999;

Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozpo-
rządzenie (WE) nr 1784/1999;

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności 
i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/
docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm 

Instrument Finansowy  
na rzecz Środowiska (LIFE+)

Rozporządzenie WE nr 614/2007 Parlamentu Europe-
jskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instru-
mentu finansowego na rzecz środowiska LIFE+:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2007/
l_149/l_14920070609pl00010016.pdf

VII Ramowy Program Badań (PR VII)

Decyzja Nr 1982/2006/EC z 18 grudnia 2006 r.  
Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca 7 Pro-
gramu Ramowego Wspólnoty Europejskiej dot. badań 
naukowych, rozwoju technologicznego i prezentacji,

Najnowsze informacje na ten temat znajdują się  
na stronie Cordis:  
www.cordis.lu/fp7/ 

Dodatkowe źródła informacji

CEC (2005) Handbook for Environmental Project Fund-
ing. DG-Environment. Available at:  
www.europa.eu.int/comm/environment/funding/pdf/
handbook_funding.pdf 

WWF (2005) EU funding for the Environment:  
A handbook for the 2007–13 programming period 
Available at:  
http://assets.panda.org/downloads/ 
eufundingforenvironmentweb.pdf 

WWF, Natuur en Milieu, and LUPG (2005) Rural De-
velopment Environmental Programming Guidelines: 
A manual based on the findings of the Europe’s living 
countryside project. Available at:  
http://assets.panda.org/downloads/ 
elcomanualfinal.pdf

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2007/l_149/l_14920070609pl00010016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2007/l_149/l_14920070609pl00010016.pdf
www.europa.eu.int/comm/environment/funding/pdf/handbook_funding.pdf
www.europa.eu.int/comm/environment/funding/pdf/handbook_funding.pdf
http://assets.panda.org/downloads/eufundingforenvironmentweb.pdf
http://assets.panda.org/downloads/eufundingforenvironmentweb.pdf
http://assets.panda.org/downloads/elcomanualfinal.pdf
http://assets.panda.org/downloads/elcomanualfinal.pdf
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