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Ogłoszenie o otwartym naborze partnera/partnerów projektu 

 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn. zm.), 

ogłasza otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych  
do realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego jako instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków  

o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 dla osi 

priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.5 Ochrona przyrody, Priorytetu 6d 

Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 

wspieranie usług ekosystemowych, także przez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę, 

Celu szczegółowego: Wzmocniony mechanizm ochrony różnorodności biologicznej  

w regionie, Schematu: Inwestycje w zakresie zwiększania ochrony przyrody w regionie poza 

obszarami ZIT i OSI1.  

Realizacja wyłonionego w konkursie projektu jest uzależniona od otrzymania na Działanie 

4.5 Ochrona przyrody dodatkowych środków finansowych w wyniku przesunięć.   
Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem internetowym:  

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=78 

 

I. Cele partnerstwa: 

 

Współpraca z Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego przy przygotowaniu, w oparciu o przedstawioną przez Partnera 

koncepcję realizacji projektu, dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu  

nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16, złożenie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja, 

rozliczenie i utrzymanie trwałości projektu pn. „Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona  

i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa 

kujawsko-pomorskiego”.   

 

Planowany do realizacji projekt dotyczyć ma pakietu zadań związanych z ochroną  

i wzmocnieniem bioróżnorodności oraz z szeroko rozumianą edukacją ekologiczną (m.in 

ochrona bioróżnorodności i powietrza, gospodarka odpadami) kierowaną do społeczności  

z całego terenu województwa kujawsko-pomorskiego, przy wykorzystaniu istniejącej lub 

nowopowstałej infrastruktury edukacyjnej.  

Działania ochronne /ochrona czynna/, jak również edukacyjne i informacyjno-

popularyzacyjne, planowane do realizacji w ramach projektu winny stanowić integralną część 

inwestycji, polegającej na budowie lub rozbudowie lub modernizacji i doposażeniu ośrodka 

(ośrodków) prowadzącego działalność w zakresie różnorodności biologicznej lub edukacji 

ekologicznej.  

Utworzona lub zmodernizowana i doposażona baza edukacyjna powinna stworzyć warunki 

organizacyjne oraz techniczne do realizacji założeń projektu na obszarze całego 

województwa. Zakłada się podjęcie współpracy z licznymi podmiotami, w tym  

                                                           
1 Ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych na obszarach parków krajobrazowych, rezerwatów 

przyrody lub obszarów chronionego krajobrazu, położonych na obszarze ZIT lub OSI, przez podmioty inne 
niż jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład ZIT lub OSI. 

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=78
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z placówkami edukacyjnymi, w celu objęcia oddziaływaniem jak największej grupy 

społeczeństwa oraz stworzenia rozproszonych na terenie województwa „miejsc ochrony  

i wzmocnienia bioróżnorodności”, stanowiących tytułowe Moje i Twoje Przyrody Ostoje. 

Takie rozwiązanie pozwolić ma na efektywne połączenie wiedzy, umiejętności  

i doświadczenia Partnera projektu z wiedzą, doświadczeniem oraz kreatywnością lokalnych 

społeczności, a tym samym podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców 

regionu oraz realnej poprawy stanu środowiska przyrodniczego, poprzez działania ochronne, 

monitoringowe, informacyjno-popularyzacyjne i edukacyjne służące wzmocnieniu lokalnej 

różnorodności biologicznej. Zaplanowane w ramach przedsięwzięcia działania pozwolą 

utożsamiać się lokalnej społeczności z utworzonymi w ramach projektu Ostojami Przyrody  

i uruchomionymi mechanizmami wzmocnienia różnorodności biologicznej, a tym samym  

z istniejącymi zasobami oraz walorami przyrodniczo-krajobrazowymi województwa 

kujawsko-pomorskiego, a tym samym Polski oraz Europy.    

Zaangażowanie społeczności lokalnych terenu województwa kujawsko-pomorskiego 

(głównie uczniów i nauczycieli placówek edukacyjnych) w bezpośrednie działania czynnej 

ochrony przyrody i monitorowania jej efektów oraz prowadzenie szeroko rozumianej edukacji 

ekologicznej, zapewni poprawę lub przynajmniej powstrzymanie postępującej degradacji 

środowiska przyrodniczego, a tym samym zanik różnorodności biologicznej, co jest 

warunkiem sine qua non zrównoważonego rozwoju gmin województwa i regionu.  

 

Szacunkowa wartość maksymalna projektu: 9 411 765,00 zł 

Szacunkowa wartość maksymalna dofinansowania z EFRR – 8 000 000,25 zł 

Szacunkowa wartość maksymalna dofinansowania projektu z WFOŚiGW w Toruniu:  

941 176,50 zł 

Szacunkowy maksymalny wkład własny województwa: 470 588,25 zł 

Planowany okres realizacji: luty 2018 r. –  czerwiec 2020 r. 

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: do dnia 29.09.2017 r. 

 

 

II. Zakres tematyczny partnerstwa: 

 

Uwaga: szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności Partnera zostanie ustalony  

po wyborze Partnera w Umowie Partnerskiej. 

 

Proponowany zakres zadań Partnera jest następujący: 

1. Przygotowanie autorskiej koncepcji realizacji projektu pn. „Moje i Twoje Przyrody 

Ostoje – ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna 

społeczności województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach ogłoszonego przez Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako instytucję Zarządzającą Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-

IZ.00-04-062/16.  

2. Przygotowanie wspólnie z Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego (pełniącym rolę Lidera Projektu) ostatecznej 

koncepcji i zakresu projektu.  

3. Przygotowanie wspólnie z Liderem Projektu wniosku o dofinansowanie projektu wraz  

z niezbędnymi załącznikami w oparciu o wypracowaną ostateczną koncepcję realizacji 

projektu. 

4. Po uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu wspólne wdrożenie projektu. 
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5. Aktywne uczestnictwo i współpraca w działaniach partnerstwa mających na celu 

realizację projektu. 

6. Prowadzenie działań związanych z monitoringiem, ewaluacją, sprawozdawczością  

i archiwizacją projektu.  

7. Wspólne zarządzanie projektem. 

 

 

Założenia i Ramy dla Koncepcji Projektu. 
 

Oferta koncepcji projektu musi zawierać w sobie następujące działania oraz respektować 

zawarte warunki:  

 

1] Projekt winien zostać zrealizowany na przestrzeni lat 2018 – 2020, z tym, że wymagane 

jest jego zakończenie do końca czerwca 2020 r. 

2] Maksymalna wartość projektu nie może być większa niż 9 411 765,00 zł brutto.  

Koszty realizacji poszczególnych elementów projektu winny zostać przedstawione  

w formie harmonogramu zadań i działań dla projektu, zawierającego określenie terminów 

ich wykonania. 

3] Działania realizowane w ramach projektu winny być prowadzone zgodnie  

z obowiązującymi i aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 oraz zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków 

WFOŚIGW w Toruniu.  

4] Działania realizowane w ramach projektu winny być prowadzone zgodnie  

z obowiązującymi i aktualnymi przepisami prawa europejskiego, krajowego i lokalnego, 

w tym w zakresie ochrony przyrody i środowiska.  

5] Projekt winien dotyczyć następującego zakresu:  

 

A) budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodka lub ośrodków 

prowadzących działalność w zakresie różnorodności biologicznej lub edukacji 

ekologicznej na obszarze chronionym2. 

 

B) ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności:   

- realizacja na terenie obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (WK-P);  

- preferowane jest rozproszenie tworzonych miejsc ochrony i wzmocnienia 

bioróżnorodności (tzw. ostoi przyrody) tak, aby powstały w możliwie największej ilości 

gmin WK-P;  

- dotyczy bioróżnorodności rodzimej (gatunki rodzime dla Polski);  

- powinna potencjalnie i realnie dotyczyć minimum 10 gatunków organizmów objętych 

ochroną gatunkową na podstawie stosownych rozporządzeń Ministra Środowiska; 

liczba ta musi wynikać z proponowanych działań ochrony czynnej, a koncepcja musi 

zawierać wykaz gatunków wraz z krótkim uzasadnieniem o sprzyjaniu projektu jego 

czynnej ochronie;  

- zaproponowany sposób ochrony przyrody musi mieć w sobie zasadniczo – dominujący  

charakter ochrony czynnej (min. 80% środków finansowych z przeznaczonych  

w projekcie bezpośrednio na ochronę przyrody); projekt może zawierać także ochronę 

                                                           
2 Obszar chroniony w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U z 2016, 

poz.2134). Nie przewiduje się realizacji projektu na obszarach Natura 2000 położonych poza obszarem 
parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody. 
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bierną przyrody (max. 20% środków finansowych przeznaczonych w projekcie 

bezpośrednio na ochronę przyrody);  

- min. 50% utworzonych miejsc ochrony i wzmocnienia bioróżnorodności (ostoje 

przyrody) musi mieć prowadzony monitoring, z którego dane posłużą do edukacji  

i popularyzacji projektu oraz zostaną uwzględnione w sprawozdaniach z realizacji 

projektu. Zakłada się, iż sprawozdania okresowe w formie papierowej i na nośniku 

elektronicznym (w tym pliki w wersji edytowalnej) winny być przedkładane Liderowi 

w okresie realizacji Projektu, czyli w latach 2018 – 2020, w terminach: do końca 

listopada za miniony sezon wiosenno-letni oraz do końca maja danego roku 

kalendarzowego za miniony sezon jesienno-zimowy. Natomiast sprawozdanie końcowe 

- do końca czerwca 2020 r.;  

- w realizację czynnej ochrony przyrody muszą być włączone (zaangażowane) aktywnie 

placówki szkolne z terenu WK-P; preferowane projekty ze szkołami z możliwie 

największej ilości gmin WK-P;    

 

C) edukacja ekologiczna (skierowana do społeczności z całego terenu województwa 

kujawsko-pomorskiego, z preferencją na dzieci i młodzież szkolną) - obejmująca: , 

- tematykę przyrodniczą, w szczególności: 

* różnorodność i znaczenie form ochrony przyrody na terenie WK-P, w Polsce i UE,  

* różnorodność i biologia gatunków organizmów objętych działaniami czynnej 

ochrony przyrody oraz podstawowych przyczyn zagrożeń dla ich bytu – czynniki 

powodujące spadek liczebności populacji;  

* różnorodność biologiczna w Polsce i UE;  

* problem obcych gatunków w Polsce i UE;  

 

- tematykę środowiskową, w szczególności : 

* ochrona powietrza i ograniczanie niskiej emisji; 

* gospodarka odpadami.  

 

Działania z zakresu edukacji ekologicznej powinny obejmować:  

- przeprowadzenie dla placówek szkolnych zaangażowanych w projekt – spotkania 

informacyjno-instruktażowego o celach i założeniach projektu oraz roli i zakresie 

uczestniczenia placówki szkolnej w realizacji projektu, w tym prowadzenia 

monitoringu „ostoi przyrody”;  

- przeprowadzenie dla placówek szkolnych zaangażowanych w projekt – 

współzawodnictwa (konkursu/ów) z nagrodami;  

- zorganizowanie konferencji podsumowującej dotychczasową realizację projektu,  

w tym upublicznienie danych uzyskanych z monitoringu (min. 150 uczestników);   

- wykorzystanie istniejącej i/lub nowopowstałej w ramach projektu infrastruktury  

do prowadzenia działań edukacyjnych.  

 

D) działania informacyjno-popularyzacyjne dotyczące realizowanego projektu 

skierowane do społeczności z całego terenu województwa kujawsko-pomorskiego, 

z uwzględnieniem dorosłej części mieszkańców - obejmujące: 

 

- podjęcie minimum trzech (3) różnych działań informacyjno-popularyzacyjnych  

o charakterze przynajmniej regionalnym, w tym bezwzględnie jednym z działań musi 

być utworzenie strony internetowej projektu, funkcjonującej minimum do końca 

okresu trwałości projektu. Preferowane będą różne /różnorodne i inne niż 
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wykorzystanie Internetu/ środki (sposoby, kanały itp.) przekazu informacji oraz 

popularyzacji projektu.  

 

Tematyka obowiązkowa w zakresie działań informacyjno-popularyzacyjnych:  

- przyrodnicza: 

- różnorodność i znaczenie form ochrony przyrody w Polsce i UE;  

- zasoby i walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego;  

- różnorodność biologiczna w Polsce i UE;  

- problem obcych gatunków w Polsce i UE;  

- pakiet informacji o projekcie pn. „Moje i Twoje Przyrody Ostoje – ochrona  

i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności 

województwa kujawsko-pomorskiego”;  

- środowiskowa: 

- ochrona powietrza i ograniczanie niskiej emisji; 

- gospodarka odpadami;   

- znaczenie działań w zakresie ochrony środowiska dla zachowania różnorodności 

biologicznej.  

 

E) Przygotowanie projektu tablic pamiątkowych i informacyjnych, ich wykonanie oraz 

montaż. 

E.1 Tablica informacyjna:  

- tablica RPO WK-P na lata 2014-2020: - 1 szt. w miejscu realizacji inwestycji 

budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodka lub ośrodków,  

- tablica WFOŚiGW w Toruniu: - 1 szt. w miejscu realizacji inwestycji budowy, 

rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodka lub ośrodków, - 1 szt. siedziba Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departamentu Środowiska, 

- 1 szt. w każdej placówce edukacyjnej zaangażowanej w realizację projektu;  

E.2 Tablica pamiątkowa: 

- tablica RPO WK-P na lata 2014-2020:  - 1 szt. w miejscu realizacji inwestycji 

budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodka lub ośrodków, - 1 szt. 

siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

Departamentu Środowiska, - 1 szt. w każdej placówce edukacyjnej zaangażowanej  

w realizację projektu; 

 

Ww. tablice winny zostać wykonane zgodnie z:  

- Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 

programu polityki spójności. Dokument do pobrania ze strony internetowej:  

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty 

- Zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  

Dokument do pobrania ze strony internetowej: http://www.wfosigw.torun.pl/strona-12-

oznakowanie_inwestycji.html 

 

Uwaga:  

    Brak w ofercie koncepcji projektu któregokolwiek z wyszczególnionych  

w Założeniach i Ramach dla Koncepcji Projektu elementów lub niespełnianie 

opisanych warunków dyskwalifikuje ofertę z konkursu – bez prawa  

do odwoływania się takiej decyzji.   

    Parter winien dysponować wyłącznymi i nieograniczonymi autorskimi prawami 

majątkowymi, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich  

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty
http://www.wfosigw.torun.pl/strona-12-oznakowanie_inwestycji.html
http://www.wfosigw.torun.pl/strona-12-oznakowanie_inwestycji.html
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do przedstawionej koncepcji projektu oraz oświadczyć, że nie udzielił żadnych 

licencji na korzystanie z przedmiotowej koncepcji. 

    Szczegółowy zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych dotyczących 

koncepcji projektu oraz pola jej eksploatacji zostaną ustalone po wyborze Partnera 

w Umowie Partnerskiej.  

    Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian/korekt do koncepcji 

przedstawionej przez Partnera, celem możliwie najlepszego osiągnięcia rezultatów 

projektu.  

 

III. Forma prawna partnera: 

 

1. Podmiot nie należący do jednostek sektora finansów publicznych, prowadzący 

działalność na terenie Unii Europejskiej na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego 

przez właściwy organ. Prowadzona działalność musi być zgodna z celami partnerstwa 

(działalność w zakresie różnorodności biologicznej lub edukacji ekologicznej). 

2. Partnerem nie może być podmiot, który posiada zaległości publiczno-prawne oraz jest 

wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.  

3. Partner składający ofertę może działać w kooperacji z innymi podmiotami nienależącymi 

do sektora finansów publicznych.  

 

IV. Kryteria wyboru partnera: 

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

A) Kryteria obligatoryjne: 

A.1. Partner Projektu: 

1.1 Złożenie zgłoszenia na właściwym formularzu. 

1.2 Złożenie zgłoszenia przez uprawniony podmiot. 

1.3 Zgodność przedmiotu działalności Partnera z celami partnerstwa (działalność  

w zakresie różnorodności biologicznej lub edukacji ekologicznej). 

1.4 Doświadczenie w pozyskaniu, realizacji i rozliczaniu w przeciągu ostatnich 5 lat  

co najmniej trzech projektów finansowanych z udziałem środków UE, w tym 

przynajmniej jednego w obszarze różnorodności biologicznej lub edukacji 

ekologicznej, trwającego dłużej niż 12 miesięcy. 

1.5 Posiadany potencjał kadrowy niezbędny do realizacji projektu: 

1.5.1 Przez niezbędny potencjał kadrowy, rozumie się poniższe wymagania: 

a) dysponowanie kadrą zatrudnioną u Zgłaszającego na umowę o pracę mającą 

doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 

UE, która na dzień składania zgłoszenia będzie mogła być zaangażowana  

w przygotowanie projektu - minimum 1 osoba na etapie przygotowania wniosku, 

b) dysponowanie kadrą zatrudnioną u Zgłaszającego na umowę o pracę mającą 

doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE - 

minimum 2 osoby, które na dzień składania zgłoszenia będą mogły być zaangażowane 

w realizację projektu.  
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A.2. Koncepcja Projektu: 

2.1 Złożenie koncepcji na właściwym formularzu lub jako załącznik nr 1 do pkt. III. 

formularza zgłoszenia. 

2.2 Realizacja projektu na przestrzeni lat 2018 – 2020, wymagane zakończenie projektu - 

czerwiec 2020 r. 

2.3 Koncepcja zawiera harmonogram zadań i działań w projekcie oraz wskazanie kosztów 

realizacji poszczególnych zadań i terminów ich wykonania. 

2.4 Maksymalna wartość projektu nie jest większa od kwoty 9 411 765,00 zł. 

2.5 Projekt będzie realizowany na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,  

przy czym nie przewiduje się realizacji projektu na obszarach Natura 2000 położonych 

poza obszarem parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody. 

2.6 W ramach projektu zostanie zrealizowana inwestycja polegająca na budowie, 

rozbudowie  modernizacji i doposażeniu ośrodka lub ośrodków prowadzących 

działalność w zakresie różnorodności biologicznej lub edukacji ekologicznej na 

obszarze chronionym, w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 

kwietnia 2004 r. (Dz. U z 2016, poz.2134), przy czym nie przewiduje się realizacji 

projektu na obszarach Natura 2000 położonych poza obszarem parków 

krajobrazowych lub rezerwatów przyrody. 

2.7 W ramach projektu zostaną utworzone miejsca ochrony i wzmocnienia 

bioróżnorodności – tzw. ostoje przyrody. 

2.8 Działania ochronne i wzmocnienia bioróżnorodności dotyczyć będą gatunków 

rodzimych dla Polski - minimum 10 gatunków organizmów objętych ochroną 

gatunkową. 

2.9 Zaproponowany sposób ochrony przyrody, w przeważającej części prowadzony będzie 

w postaci ochrony czynnej (min. 80% środków finansowych z przeznaczonych  

w projekcie bezpośrednio na ochronę przyrody). 

2.10 Utworzone miejsca ochrony i wzmocnienia bioróżnorodności (ostoje przyrody) będą 

monitorowane - minimum 50% utworzonych miejsc objętych monitoringiem. 

2.11 W realizację czynnej ochrony przyrody zostaną zaangażowane placówki szkolne. 

2.12 Działania edukacyjne, przeprowadzone zgodnie z tematyką wskazaną w pkt. II C 

niniejszego ogłoszenia, skierowane do społeczności z całego terenu województwa 

kujawsko-pomorskiego, z preferencją na dzieci i młodzież szkolną. 

2.13 Przeprowadzenie spotkania informacyjno-instruktażowego o celach  

i założeniach projektu oraz roli i zakresie uczestniczenia placówki szkolnej  

w realizacji projektu – dotyczy wszystkich placówek szkolnych objętych projektem.  

2.14 Przeprowadzenie konkursów dla dzieci i młodzieży z placówek szkolnych objętych 

projektem. 

2.15 Przeprowadzenie konferencji podsumowującej projekt dla minimum 150 osób.  

2.16 Wykorzystanie istniejącej i/lub nowopowstałej w ramach projektu infrastruktury  

do prowadzenia działań edukacyjnych. 

2.17 Przeprowadzenie minimum trzech (3) różnych działań informacyjno-

popularyzacyjnych o charakterze przynajmniej regionalnym, zgodnie z tematyką 

wskazaną w pkt. II. D niniejszego ogłoszenia, w tym jednym z działań jest tworzenie 

strony internetowej projektu. 

2.18 Przygotowanie projektu tablic pamiątkowych i informacyjnych, ich wykonanie oraz 

montaż. 
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B) Kryteria punktowe: 

B.1. Partner Projektu: maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia -  15 pkt. 

1.1 Potencjał kadrowy Partnera projektu (zasoby ludzkie). Zasoby ludzkie obejmują 

pracowników zatrudnionych u Zgłaszającego na dzień składania zgłoszenia, a także 

specjalistów, którzy planowani są do zatrudnienia i których posiadana wiedza oraz 

doświadczenie w znaczący sposób może przyczynić się do osiągnięcia celów 

partnerstwa i należytej realizacji projektu – maksymalna liczba punktów możliwa  

do osiągnięcia: 3 pkt. 

2) 2 osoby –  0 pkt.  

3) 3 osoby –  1 pkt.  

4) 4 osoby –  2 pkt. 

5) 5 osób   –  3 pkt.  

1.2 Potencjał merytoryczny Partnera pozwalający na realizację wysokiej jakości projektu, 

mającego istotny wpływ na ochronę i wzmocnienie bioróżnorodności oraz z szeroko 

rozumianą edukację ekologiczną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 

oceniany na podstawie 3 dotychczas zrealizowanych projektów – maksymalna liczba 

punktów możliwa do osiągnięcia: 12. 

Max. 3 pkt;  
- po 1 pkt. za każdy projekt zrealizowany w zakresie ochrony przyrody 

(wzmocnienia bioróżnorodności) i/lub szeroko rozumianej edukacji ekologicznej;  

 

Max. 9 pkt;  
- po 3 pkt. za każdy projekt zrealizowany o zasięgu regionalnym (wojewódzkim); 

- po 2 pkt. za każdy projekt zrealizowany o zasięgu powiatowym; 

- po 1 pkt. za każdy projekt zrealizowany o zasięgu gminnym (punktowy); 

 

B.2. Koncepcja Projektu: maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia - 23 pkt.  

 

2.1 Ilość różnych gmin WK-P (łącznie z miastami na prawach powiatu), w których 

zaprojektowano utworzenie „ostoi przyrody” (daną gminę liczy się tylko raz, nawet 

jeśli na jej terenie powstanie kilka „ostoi przyrody”) – maksymalna liczba punktów 

możliwa do osiągnięcia: 5 pkt. 

 

1) do 50 – 0 pkt. 

2) 51 – 80  – 1 pkt. 

3) 81 – 100 – 2 pkt. 

4) 101 – 120 – 3 pkt. 

5) 121 – 140 – 4 pkt. 

6) od 141 – 5 pkt. 
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2.2 Liczba zadeklarowanych placówek szkolnych (także zespół szkół) z terenu WK-P, 

które włączą się aktywnie w projekt w formie nadzoru nad „ostoją przyrody”, 

polegającego na prowadzeniu jej monitoringu – maksymalna liczba punktów 

możliwa do osiągnięcia: 5 pkt. 

 
1) 1 – do 50 – 0 pkt. 

2) 51 – 80 – 1 pkt. 

3) 81 – 100 – 2 pkt. 

4) 101 – 120 – 3 pkt. 

5) 121 – 140 – 4 pkt. 

6) od 141 – 5 pkt. 

 
2.3 Liczba różnych gatunków rodzimych organizmów objętych ochroną gatunkową  

na podstawie stosownych rozporządzeń Ministra Środowiska [liczba ta musi wynikać  

z proponowanych działań ochrony czynnej – a koncepcja musi zawierać wykaz 

gatunków wraz z uzasadnieniem; nie sumuje się tych samych gatunków z różnych 

miejsc ochrony i wzmocnienia bioróżnorodności (tzw. ostoi przyrody)]  – 

maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia: 5 pkt. 

 

Rodzime organizmy objęte ochroną gatunkową na podstawie aktu: Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U. z dnia 16 października 2014 r, poz. 1409) oraz z dnia 9 października 

2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z dnia 16 października 2014 

r. poz. 1408), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).  

 

1) do 10 – 0 pkt. 

2) 11-14 – 1 pkt. 

3) 15-18 – 2 pkt. 

4) 19-22 – 3 pkt. 

5) 23-26 – 4 pkt. 

6) od 27 – 5 pkt.  

 
2.4 Podjęcie minimum trzech (3) różnych działań informacyjno-popularyzacyjnych  

o zasięgu przynajmniej regionalnym, w tym bezwzględnie utworzenie  

i aktualizowanie strony internetowej projektu. Preferowane będą różne /różnorodne, 

niepowtarzające się i inne niż wykorzystanie Internetu/ środki (sposoby, kanały itp.) 

przekazu informacji oraz popularyzacji projektu – maksymalna liczba punktów 

możliwa do osiągnięcia: 8 pkt. 

 

1) strona internetowa projektu – 0 pkt. (bezwzględnie musi być) 

2) drugi, inny niż wykorzystanie Internetu - 1 pkt łącznie;  

3) trzeci, inny niż wykorzystanie Internetu – 2 pkt łącznie; 

4) czwarty, inny niż wykorzystanie Internetu – 3 pkt łącznie; 

5) piąty, inny niż wykorzystanie Internetu – 4 pkt łącznie; 

 

     Dwa (2) różne działania (bez uwzględnienia strony internetowej) o zasięgu 

ponadregionalnym premiuje się 2 dodatkowymi punktami każde.  
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V. Sposób przygotowania i złożenia zgłoszenia                                

 

1. Zgłoszenie należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik  

do niniejszej uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Formularz 

należy wypełnić w języku polskim. 

2. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na Partnera zgodnie z zapisami  

w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. 

3. Zgłoszenia złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów 

formalnych. 

4. Kopie dokumentów dołączone do zgłoszenia muszą być opatrzone pieczęcią 

podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych  

do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem. 

5. Zgłoszenia należy dostarczyć do Sekretariatu Departamentu Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pok. 203) 

osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres: ul. Targowa 13/15, 87-100 

Toruń, w dni robocze w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek, środę i czwartek 

w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 

14.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór partnera projektu pn. „Moje  

i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja 

ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego”, w terminie 21 dni 

licząc od następnego dnia przypadającego po dniu opublikowania ogłoszenia na 

stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. 

6. W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera, decyduje 

data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego  

w Toruniu. 

7. Zgłoszenia złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 

 

VI. Procedura konkursowa: 

 

1. Informacja o konkursie umieszczona jest na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Serwisu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

2. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może dokonać wyboru jednego lub 

kilku partnerów, lub pozostawić nabór bez rozstrzygnięcia. 

3. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, której pracami kieruje 

Przewodniczący Komisji. 

4. Komisja dokonuje wyboru Partnera z zachowaniem zasady przejrzystości i równego 

traktowania podmiotów. 

5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. 

6. Każdy z Członków Komisji Konkursowej weryfikuje złożone zgłoszenia pod 

względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów określonych w pkt IV 

ogłoszenia oraz przy uwzględnieniu art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

7. W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa: 

7.1 stwierdza liczbę złożonych zgłoszeń, 
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   7.2 otwiera koperty ze zgłoszeniami, 

 7.3 ocenia zgłoszenia pod względem formalnym - ocena polega na sprawdzeniu czy 

Zgłaszający podał wszystkie niezbędne informacje według zamieszczonego 

„Formularza Zgłoszenia” oraz dołączył wszystkie wymagane załączniki, 

7.4 Komisja Konkursowa odrzuca złożone zgłoszenie z przyczyn formalnych,  

w przypadku złożenia zgłoszenia na niewłaściwym formularzu lub przez 

nieuprawniony podmiot lub niekompletnie wypełnionego, w tym w przypadku braku 

podpisu osoby upoważnionej na „Formularzu zgłoszenia” oraz załącznikach oraz  

w przypadku niespełnienia kryteriów obligatoryjnych lub braku dokumentów 

potwierdzających spełnienie kryteriów obligatoryjnych, o których mowa w pkt. IV 

niniejszego ogłoszenia.  

7.5 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego może ponowić 

ogłoszenie naboru na wyłonienie Partnera w przypadku, gdy wszystkie złożone 

zgłoszenia Komisja Konkursowa odrzuci z przyczyn formalnych. 

8. W drugim etapie konkursu Komisja Konkursowa: 

8.1 Analizuje merytoryczną zawartość zgłoszeń,  

8.2 Przyznaje odpowiednią liczbę punktów według kryteriów opracowanych  

w „Formularzu Oceny Zgłoszenia”.  

8.3. Oblicza wynik końcowy oceny merytorycznej zgłoszeń, który stanowić będzie 

średnia arytmetyczna sumy punktów przyznanych zgłoszeniu przez każdego  

z Członków Komisji Konkursowej, na podstawie której zostanie utworzona lista 

zgłoszeń propozycji współpracy uszeregowanych w kolejności malejącej liczby 

uzyskanych punktów, 

8.4 Przeprowadza ewentualne negocjacje z najwyżej ocenionym Zgłaszającym  

w zakresie: 

a) doprecyzowania zadań i ich podziału pomiędzy Partnera i Lidera Projektu zgodnie  

z koncepcją złożoną przez podmiot ubiegający się o status Partnera, 

b)  konkretyzacji zasad współpracy przy realizacji projektu, 

c) szczegółów dotyczących sposobu zarzadzania projektem uwzgledniających 

doświadczenie podmiotu ubiegającego się o status Partnera. 

8.5 W przypadku, gdy negocjacje z najwyżej ocenionym Zgłaszającym nie dojdą do 

skutku, Komisja Konkursowa decyduje zwykłą większością głosów czy dopuszcza 

możliwość podjęcia negocjacji z kolejnym lub kolejnymi najlepiej 

ocenionym/ocenionymi Zgłaszającym/ Zgłaszającymi.  

8.6 Jeżeli Komisja Konkursowa uzna za konieczne może powołać ekspertów  

na potrzeby prowadzenia negocjacji. 

8.7 Komisja sporządza protokół z prowadzonych negocjacji. 

8.8 Komisja przygotowuje dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

rekomendację wyboru Partnera oraz listę rankingową sporządzone na podstawie 

wyników oceny merytorycznej oraz ewentualnych negocjacji. Ostateczną decyzję  

o wyborze Partnera w Projekcie podejmuje Zarząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w formie uchwały. 

8.9 W przypadku zamknięcia procedury oceny zgłoszeń i niewyłonienia Partnera, 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego w Toruniu może 

ponowić ogłoszenie konkursu w celu wyłonienia Partnera. 

9. Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, który zawiera: 

  9.1 imiona i nazwiska Członków Komisji Konkursowej, 

9.2 liczbę zgłoszonych zgłoszeń, 

  9.3 wskazanie zgłoszeń najkorzystniejszych, 

  9.4 ewentualne uwagi Członków Komisji Konkursowej, 
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9.5 podpisy Członków Komisji Konkursowej 

10. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu 

Partnera do wspólnej realizacji projektu. 

11. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku 

postępowania konkursowego. Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony  

w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz 

Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia ostatecznej 

decyzji przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

12. Z Partnerem wyłonionym w toku postępowania konkursowego, zostanie zawarta 

umowa partnerska, regulująca szczegółowe warunki współpracy i rolę przy 

przygotowaniu i realizacji Projektu.  

  

VII. Załączniki:  

1. Formularz zgłoszenia  

2. Formularz oceny zgłoszenia   

VIII. Uwagi 

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 

a. unieważnienia naboru bez podania przyczyny, 

b. zawieszenia naboru na każdym etapie. 

2. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 

3. Ogłaszający nabór nie ponosi kosztów przygotowania zgłoszenia i nie zwraca 

nadesłanych zgłoszeń. 

4. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru. 

5. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające kryteria obligatoryjne określone w pkt 

IV ogłoszenia. 

6. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na Partnera zgodnie z zapisami  

w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy 

partnerstwa z wybranym w wyniku naboru Partnerem dopuszcza się możliwość 

zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został 

najwyżej oceniony. 

VIII. Informacje dodatkowe: 

Osoby do kontaktu w sprawie otwartego naboru: 

Pani Justyna Jachymska 660 701 929  

Pan Leszek Wasielewski 728 494 691 

 

 


