OPIS PROJEKTU
I

Tytuł projektu:

PLAN OCHRONY DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

II
III

Nr projektu:
Beneficjent:

POIS.05.03.00-00-272/10
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY, 73-220 DRAWNO, UL. LEŚNIKÓW 2

Cele projektu:

(POIiS-4) Powierzchnia obszarów dla których opracowano projekt planu ochrony
(ha) – 11.531,95
(POIiS-5) Powierzchnia obszarów sieci Natura 2000, dla których opracowano
projekt planu zadań ochronnych PLB-320016 (ha) – 190.279,10
(POIiS-5) Powierzchnia obszarów sieci Natura 2000, dla których opracowano
projekt planu zadań ochronnych PLH-320046 (ha) – 74.416,30
(3.1.1.1.) Liczba obszarów dla których opracowano dokumentację niezbędną do
zarządzania obszarami chronionymi – obszarów specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 (szt.) – 1
(3.1.1.2.) Liczba obszarów dla których opracowano dokumentację niezbędną do
zarządzania obszarami chronionymi – specjalnych obszarów ochrony siedlisk
Natura 2000 (szt.) – 1
(3.1.1.3) Liczba obszarów dla których opracowano dokumentację niezbędną do
zarządzania obszarami chronionymi – parków narodowych (szt) – 1

IV

V

Lokalizacja
projektu:

Obszar Drawieńskiego Parku Narodowego – 11.531,95 ha (w tym w woj.
zachodniopomorskim 5.580,92 ha, lubuskim 5.573,19 ha, wielkopolskim 377,84
ha.
Obszar Natura 2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej – PLH-320046 –
74.416,30 ha (w tym w woj. zachodniopomorskim 33745,66 ha, lubuskim
30899,61 ha, wielkopolskim 9771,03 ha)
Obszar Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” – PLB-320016 –
190.279,10ha (w tym w woj. lubuskim 53.905,20 ha, wielkopolskim 15.366,30 ha,
zachodniopomorskim 121.007,60 ha

VI. Zakres rzeczowy projektu:
Lp.
Wskaźnik monitorowania (wskaźnik produktu)
1
2
Liczba zrealizowanych projektów służących
1 ochronie siedlisk, zbiorowisk roślinnych lub
gatunków

Jednostka
3

Wartość
4

(szt.)

1

2

Liczba zrealizowanych projektów służących
ochronie obszarów Natura 2000

(szt.)

1

3

Liczba opracowanych planów ochrony

(szt.)

1

4

Liczba opracowanych planów zadań
ochronnych

(szt.)

2

Uwagi
5
1 projekt – dla parku
narodowego
PLB320016-Lasy Puszczy
nad Drawą
PLH320046-Uroczyska
Puszczy Drawskiej
1. Plan ochrony DPN –
11.531,95 ha
Projekt uwzględnia obszary
naturowe leżące w granicach
parku
1. Plan zadań ochronnych
(PLB-320016) – Lasy
Puszczy nad Drawą –
190.279,10 ha
2. Plan zadań ochronnych
(PLH-320046) – Uroczyska
Puszczy Drawskiej –
74.416,30 ha

VII. Kategorie wydatków, dla których warunkiem uznania za kwalifikowane jest bezpośrednie
wskazanie we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie:
Lp.

Kategoria wydatków

Opis

1
1

2

3

Przygotowanie projektu, w tym:

1.1

Opracowanie dokumentacji
przetargowej

1.2

Inne dokumenty

2

2.1

3

4

Usługi przygotowania dokumentacji przetargowej,
wybór
wykonawcy(ów) planu ochrony dla DPN i planów zadań ochronnych
dla 2 obszarów N 2000 o wartości powyżej 125.000 euro
Kwerenda
–
zestawienie
materiałów
publikowanych
i niepublikowanych. Przygotowanie dokumentacji ułatwiającej
analizę zagrożeń i stan wiedzy o przyrodzie Drawieńskiego Parku
Narodowego, obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej
i obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą. Ogłoszenie
o przystąpieniu do prac projektowych w prasie lokalnej, na stronie
www oraz korespondencyjnie.

Zarządzanie projektem, w tym:
Pozostałe wydatki związane z
zarządzeniem projektem

Inne wydatki (delegacje, materiały biurowe, usługi kurierskie, inne
opłaty),
Zakup szafy wraz z mapnikiem – 1 kpl., Wyposażenie stanowiska
informatycznego (komputer z oprogramowaniem) – 1 szt.

Zakup przenośnych środków
Zakup projektora multimedialnego – 1 szt.
trwałych, które nie będą na stałe
zainstalowane w projekcie

Inne kategorie wydatków, jeżeli
wynikają bezpośrednio ze
specyfiki projektu oraz
pozostałe wydatki

Struktura własności majątku
VIII. wytworzonego w ramach
projektu:

Usługi związane z wykonaniem poszczególnych operatów
szczegółowych i opracowań końcowych
w tym wykonanie
inwentaryzacji, badań, pomiarów w terenie. Dotyczy obszaru parku
narodowego oraz obszarów poza parkiem wchodzących w skład
sieci Natura 2000 dla „Lasy Puszczy nad Drawą” oraz „Uroczysk
Puszczy Drawskiej”.
Usługi geodezyjne i opisania stanu posiadania, usługi wykonania
operatów: walorów kulturowych, ekosystemów leśnych, wodnych,
fauny, flory, zasobów i walorów przyrody nieożywionej,
udostępnienia turystycznego wraz z planem zagospodarowania
przestrzennego, glebowo-siedliskowego, syntezy planu ochrony.
Sporządzenie projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska:
w sprawie planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego oraz
projekty dwóch aktów prawnych w sprawie ustanowienia zadań
ochronnych dla 2 obszarów natura 2000. Usługi związane
z wykonaniem bazy danych GIS, ortofotomapy i numerycznego
modelu rzeźby terenu i pokrycia terenu, recenzji. Usługi wykonania
portalu internetowego. Zorganizowanie spotkań konsultacyjnych
w 17 gminach. Wydrukowanie w ramach kampanii informacyjnej
15 tys. folderów i 30 tys. broszur (w tym usługi przygotowania
tekstów i zdjęć do druku i na stronę www, wykup praw autorskich).
Komputer wraz z oprogramowaniem szt. 1
Szafa wraz z mapnikiem kpl. 1
Projektor multimedialny szt. 1
będą własnością Drawieńskiego Parku Narodowego.
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IX.

Sposób wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji projektu
oraz w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu (w przypadku uznania VAT za wydatek
kwalifikowalny, należy również opisać sposób wykorzystania majątku pod kątem
kwalifikowalności VAT)
Komputer wraz z oprogramowaniem szt. 1 – W trakcie trwania projektu nanoszone będą i tworzone
bazy danych informacji przestrzennych w tym utworzone modele rzeźby i pokrycia terenu oraz
elektroniczne wersje zebranej dokumentacji. Zapisane bazy danych GIS oraz wydruki map
numerycznych wykonanych podczas realizacji projektu będą na bieżąco aktualizowane i służyły do
podtrzymywania trwałości projektu przez okres obowiązywania planu ochrony (min przez 20 lat).
Projektor multimedialny szt. 1 - Sporządzony plan ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego oraz
plany zadań ochronnych dla 2 obszarów Natura 2000 będą prezentowane na spotkaniach
konsultacyjnych zgodnie z procedurą uzgadniania i opiniowania oraz po zakończeniu projektu min
przez 5 lat (na naradach roboczych i konsultacjach w gminach, starostwach, podczas
reprezentowania stanowiska DPN jako instytucji nadzorującej obszary Natura 2000 w Puszczy
Drawskiej oraz w celach szkoleniowych i edukacyjnych).
Szafa wraz z mapnikiem kpl. 1 – Zgromadzone materiały, operaty szczegółowe i opracowania (wraz
z mapami) wymagają zabezpieczenia i zapewnienia niedekompletacji. Przechowywane będą przez
20 lat w dyrekcji Parku, po tym okresie przechowywane materiały zostaną przekazane do archiwum
zakładowego i do archiwum państwowego w Szczecinie.
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