LIFE Project Number

LIFE11 NAT/PL/000431
FINAL Report
Covering the project activities from 01/10/2012 to 11/12/2017
Reporting Date

20/03/2018
LIFE+ PROJECT NAME or Acronym

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze
Natura 2000 „Ostoja Wigierska”
Project Data
Project location

Podlaskie, Polska

Project start date:

01/10/2012

Project end date:

11/12/2017

Total Project duration
(in months)

63 months (no extension included)

Total budget

3 046 808 €

Total eligible budget

3 046 808 €

EU contribution:

1 523 404 €

(%) of total costs

50

(%) of eligible costs

50

Name Beneficiary

Wigierski Park Narodowy

Contact person

Mr Lech Krzysztofiak

Postal address

Krzywe 82, PL-Poland, 16-402 Suwalki

Visit address

Krzywe 82, PL-Poland, 16-402 Suwalki

Telephone

+48 87 5632540

Fax:

+48 87 5632541

E-mail

krzysztofiak.lech@gmail.com

Project Website

http://www.life.wigry.org.pl/

Extension date: not applicable

Beneficiary Data

1. List of contents

1. List of contents
2. Executive Summary (also in English)
2.1. Report structure
3. Introduction
4. Administrative part
4.1. Description of the management system
4.2. Evaluation of the management system
5. Technical part
5.1. Technical progress, per task
5.2. Dissemination actions
5.2.1. Objectives
4.2.2. Dissemination: overview per activity
5.3. Evaluation of Project Implemention
5.4. Analysis of long-term benefits
6. Financial part
6.1. Summary of Costs Incurred
6.2. Accounting system
6.3. Auditor's report/declaration
6.4. Summary of costs per action
7. Annexes
7.1. Administrative annexes
7.2. Technical annexes
7.3. Dissemination annexes
7.4 Final table of indicators
8. Financial report and annexes

2

2. Executive Summary
2.1. Report structure
Niniejszy Raport końcowy (FR) obejmuje działania realizowane w ramach projektu w okresie
od 01 października 2012 roku do 11 grudnia 2017 roku. Rozdział 2 przedstawia uzyskane
rezultaty projektu. W rozdziale 3 przedstawiono cele projektu oraz główne kierunki działań
ochronnych. Rozdział 4 zawiera opis systemu zarządzania oraz zmiany, jakie zostały
wprowadzone do umowy. Poszczególne działania zostały szczegółowo opisane w rozdziale 5.
Rozdział 6 zawiera sprawozdanie finansowe, w tym koszty poniesione na poszczególne
działania oraz kategorie budżetowe. Dokumentacja realizacji projektu, która nie została
dostarczona do Komisji Europejskiej z poprzednimi raportami, stanowi załączniki
wymienione w rozdziale 7.
2.2. The results obtained
A.1. Przygotowanie zakupu gruntu
Planowane deliverables: operaty szacunkowe (zaplanowano 31/12/2013, wykonano
21/04/2016); milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było sporządzenie operatów szacunkowych dla gruntów
planowanych do wykupu oraz protokołów dotyczących uzgodnienia warunków zawarcia
transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości z ich właścicielami. Sporządzenie operatów
stanowiło podstawę do wyceny wartości gruntów i rozpoczęcia negocjacji cenowych z ich
właścicielami. Prace prowadzono w okresie od 03.12.2012 r. do 21.04.2016 roku, kiedy
zakończono przygotowania do wykupu ostatniej działki. W ramach działania sporządzono 41
operatów szacunkowych dotyczących 65 działek. Realizacja tego działania umożliwiła
rozpoczęcie wykupów gruntów od prywatnych właścicieli (działanie B.1). Nieznacznie
przekroczony został zakładany plan dotyczący liczby sporządzonych operatów szacunkowych
- planowano sporządzenie operatów szacunkowych na wykup 60 działek o łącznej
powierzchni ok. 68 ha, a sporządzono operaty dla 65 działek na łączną powierzchnię 71,2617
ha.
A.2. Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę
zbiorników na gnojowicę i uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych
Planowane deliverables: projekty tech. płyt obornikowych i zbiorników, pozwolenia na
budowę zbiorników oraz uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych (zaplanowano
29/03/2013, wykonano 10/06/2013); milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było uzyskanie pozwoleń na budowę 4 zbiorników na
gnojówkę oraz uzgodnienia budowy 4 płyt obornikowych. Uzyskanie tych pozwoleń
i uzgodnień zostało poprzedzone przygotowaniem pełnej dokumentacji technicznej,
planowanych do budowy urządzeń. Prace prowadzono w okresie od 03.12.2012 roku do
10.06.2013 roku. W ramach działania uzyskano pozwolenia na budowę 4 zbiorników
o łącznej pojemności 117 m3 oraz 4 płyt obornikowych o łącznej powierzchni 136,5 m2, na
terenie 4 gospodarstw rolnych położonych w pobliżu rzek: Czarna Hańcza (3 gospodarstwa)
i Kamionka (1 gospodarstwo). Realizacja tego działania umożliwiła rozpoczęcie budowy płyt
i zbiorników (działanie C.5).
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A.3. Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę
przepustów dla płazów
Planowane deliverables: projekty tech. przepustów dla płazów, pozwolenia na budowę
przepustów dla płazów (zaplanowano 28.06.2013, wykonano 09.08.2013); milestones:
brak
Bezpośrednim efektem działania było uzyskanie pozwoleń na budowę 2 systemów
przepustów dla płazów. Uzyskanie tych pozwoleń zostało poprzedzone przygotowaniem
pełnej dokumentacji technicznej, w tym wszystkich wymaganych uzgodnień. Prace
prowadzono w okresie od 04.01.2013 r. do 09.08.2013 roku. W ramach działania uzyskano
pozwolenia na budowę systemów przepustów w następujących lokalizacjach: na drodze
powiatowej nr 1153B Okuniowiec - Wiatrołuża, na odcinku 4+700–4+950 w miejscowości
Wiatrołuża oraz na drodze powiatowej nr 1150B Krzywe - Słupie, na odcinku 1+350–1+600,
w miejscowości Krzywe. Realizacja tego działania umożliwiła rozpoczęcie budowy
systemów przepustów dla płazów (działanie C.4).
B.1. Zakup gruntu
Planowane deliverables: kopie aktów not. umów kupna-sprzedaży gruntu (zaplanowano
30/06/2014, wykonano 14/11/2016); milestones: zakończenie wykupów gruntów
(zaplanowano 30.06.2014, wykonano 25.04.2016)
Bezpośrednim efektem działania było wykupienie od prywatnych właścicieli cennych
przyrodniczo gruntów leżących w granicach "Ostoi Wigierskiej". Prace prowadzono
w okresie od 11.04.2013 do 25.04.2016 roku. W ramach działania nabyto na rzecz
Wigierskiego Parku Narodowego 65 działek o łącznej powierzchni 71,2617 ha, z 68 ha
zaplanowanych w projekcie. Wszystkie wykupione grunty są przeznaczone na cele ochrony
przyrody, co zostało odpowiednio zaznaczone zarówno w aktach notarialnych dot. kupnasprzedaży gruntów, jak i w księgach wieczystych.
Przesunięcie terminu zakończenia działania związane było z zaplanowaniem wykupu
dodatkowych gruntów z puli środków zaoszczędzonych w projekcie.
C.1. Odkrzaczanie
Planowane deliverables i milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było usunięcie podrostów drzew i krzewów, w celu
powstrzymywania procesów naturalnej sukcesji w ekosystemach otwartych. Prace
prowadzono w okresie od 05.08.2013 do 06.12.2017 roku. W ramach działania usunięto
podrosty drzew i krzewów z powierzchni 24,38 ha, czyli o 4,38 ha większej, niż pierwotnie
zakładano. Koszty zwiększonego zakresu działania zostały pokryte z niewykorzystanych
środków w ramach budżetu tego działania.
C.2. Koszenie
Planowane deliverables: brak; milestones: zakończenie koszenia (zaplanowano
31/10/2017, wykonano 06/12/2017)
Bezpośrednim efektem działania było wykaszanie roślinności zielnej, w celu utrzymania
zbiorowisk nieleśnych. Prace prowadzono w okresie od 05.08.2013 do 06.12.2017 roku.
W ramach działania usunięto nadmiar roślinności zielnej na powierzchni 120,62 ha, czyli
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o 0,62 ha większej, niż pierwotnie zakładano. Koszty zwiększonego zakresu działania zostały
pokryte z niewykorzystanych środków w ramach budżetu tego działania.
C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego
Planowane deliverables: brak; milestones: zakończenie prac dot. zwalczania gatunków
obcych (zaplanowano 30.06.2017, wykonano 30.06.2017)
Bezpośrednim efektem działania było ograniczenie występowania niecierpka gruczołowatego
na obszarze "Ostoi Wigierskiej". Prace prowadzono w okresie od 28.01.2013 do 30.08.2017
roku. W ramach działania przeprowadzono 5-7 krotne usuwanie roślin niecierpka w ciągu
jednego sezonu wegetacyjnego, przez 5 kolejnych lat, z powierzchni ponad 50 ha, czyli
o ponad 20 ha większej, niż to pierwotnie zakładano. W ten sposób ograniczono
występowanie tego inwazyjnego gatunku na niektórych stanowiskach nawet o 95%.
C.4. Budowa przepustów dla płazów
Planowane deliverables: brak; milestones: zakończenie budowy systemów przepustów
dla płazów (zaplanowano 23.12.2013, wykonano 09.12.2013)
Bezpośrednim efektem działania było wybudowanie dwóch systemów przepustów dla
płazów, składających sie z następujących elementów: Krzywe - 6 tuneli położonych
w odstępach około 42 m, każdy o długość ok. 8 m (łącznie 50 m), 12 portali, barier
naprowadzających o łącznej długości 500 m, stoprynien o łącznej długości 32 m; Wiatrołuża 5 tuneli położonych co 50 m w poprzek drogi, każdy o długość ok. 9 m (łącznie 48 m),
10 portali, barier naprowadzających o łącznej długości 500 m, stoprynien o łącznej długości
8 m. Prace były poprzedzone realizacją działania A.3 i były prowadzone w okresie od
04.01.2013 do 09.12.2013 roku.
C.5. Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę
Planowane deliverables i milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było wybudowanie 4 płyt obornikowych o łącznej
powierzchni 136,5 m2 oraz 4 zbiorników na gnojówkę o łącznej pojemności 117 m3,
w czterech gospodarstwach rolnych położonych nad rzekami Czarna Hańcza i Kamionka.
Prace były poprzedzone realizacją działania A.2 i były prowadzone w okresie od 04.01.2013
do 20.06.2013 roku.
C.6. Budowa kładek
Planowane deliverables i milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania była rozbiórka kładki przy Sucharze III o długości 110 m
oraz kładki na szlaku turystycznym "Wokół Wigier" o długości 20 m, wybudowanie kładek
o łącznej długości 137 m w pobliżu Suchara II oraz kładki o długości 220 m na szlaku
turystycznym "Wokół Wigier", wybudowanie barier i ogrodzenia o łącznej długości 182 m na
szlaku ścieżki "Suchary", wyżwirowanie na odcinku 50 m wylotu szlaku turystycznego
z doliny Czarnej Hańczy, przebudowa platformy widokowej nad Sucharem IV. Prace
prowadzono w okresie od 12.10.2012 do 21.02.2017 roku.
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D.1. Monitoring
Planowane deliverables: raporty z monitoringu (zaplanowano 02.10.2017, wykonano
30.11.2017); milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było sporządzenie pięciu raportów z przeprowadzonych prac
monitoringowych: "Raport z monitoringu kręgowców" (zawierający wyniki obserwacji
płazów na 2 odcinkach dróg z wbudowanymi systemami przepustów i na odcinkach dróg
bezpośrednio do nich przylegających oraz obserwacji derkacza na obszarach poddanych
zabiegom ochronnym), "Raport z realizacji monitoringu bezkręgowców - motyle"
(zawierający wyniki badań czerwończyka nieparka na wybranych obszarach, na których
usuwano niecierpka gruczołowatego, wykaszano roślinność zielną i usuwano nalot drzew
i krzewów oraz na niektórych wykupionych gruntach), "Raport z realizacji monitoringu
efektów związanych z budową i modernizacją szlaków turystycznych" (zawierający wyniki
badań wybranych gatunków roślin wzdłuż zlikwidowanej kładki oraz nowej kładki w dolinie
Czarnej Hańczy), "Raport z realizacji monitoringu jakości środowiska występowania trzepli
zielonej i skójki gruboskorupowej" (zawierający wyniki badań jakości wód rzek Czarnej
Hańczy i Kamionki) oraz "Raport z monitoringu roślin naczyniowych" (zawierający wyniki
badań prowadzonych na obszarach, na których usuwano niecierpka gruczołowatego,
wykaszano roślinność zielną i usuwano nalot drzew i krzewów. Prace prowadzono w okresie
od 06.05.2013 do 30.11.2017 roku.
D.2. Ocena wpływu społeczno-gospodarczego projektu
Planowane deliverables: ocena wpływu społeczno-gospodarczego
(zaplanowano 29.09.2017, wykonano 18.09.2017); milestones: brak

projektu

Bezpośrednim efektem działania było sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań
dotyczących oceny wpływu działań zrealizowanych w ramach projektu LIFE11
NAT/PL/000431 na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, pozwalających ocenić realizację
projektu oraz jego tło społeczne pod względem: potrzeb, efektywności i użyteczności. Prace
prowadzono w okresie od 08.04.2016 do 18.09.2017 roku.
E.1. Wydanie folderu informacyjnego o projekcie
Planowane deliverables: folder o projekcie (zaplanowano 17.12.2012, wykonano
08.02.2013); milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było opracowanie i wydanie, w nakładzie 2000 egz., folderu
zawierającego krótki opis działań zaplanowanych w projekcie. Prace prowadzono w okresie
od 24.12.2012 do 08.02.2013 roku.
E.2. Wykonanie tabliczek informacyjnych o projekcie
Planowane deliverables i milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było wykonanie 5 tabliczek formatu A3 informujących
o realizacji działania C.5 Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę
i zainstalowanie ich w terenie, przy wybudowanych płytach obornikowych. Prace
prowadzono w okresie od 17.06.2013 do 27.06.2013 roku.
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E.3. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wybranych działaniach
Planowane deliverables i milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było wykonanie 10 tablic informacyjno-edukacyjnych
i zainstalowanie ich w terenie - przy wybranych leśniczówkach parku oraz przy systemach
przepustów dla płazów. Prace prowadzono w okresie od 24.06.2014 do 10.07.2014 roku.
E.4. Strona internetowa o projekcie
Planowane deliverables i milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było utworzenie podstrony projektu (w ramach strony
internetowej parku), opracowanie jej pod względem graficznym i merytorycznym oraz
cykliczne uaktualnianie. Na stronie projektu (http://www.life.wigry.org.pl/cms.html)
zamieszczane były wszelkie informacje o realizacji poszczególnych działań oraz uzyskane
rezultaty projektu. Prace prowadzono w okresie od 15.10.2012 do 11.12.2017 roku.
E.5. Raport laika
Planowane deliverables: raport laika (zaplanowano 29.09.2017, wykonano 30.11.2017);
milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było opracowanie merytoryczne (językiem
niespecjalistycznym) i wydanie raportu z przebiegu realizacji projektu w wersji dwujęzycznej
(polski, angielski), w nakładzie 200 egz., wraz z płytą CD (50 szt.) z nagranym Raportem
w postaci pdf. Prace prowadzono w okresie od 01.10.2017 do 30.11.2017 roku.
E.6. Organizacja konferencji
Planowane deliverables: brak; milestones: konferencja (zaplanowano 20.06.2014,
wykonano 27.09.2017)
Bezpośrednim efektem działania było zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch konferencji
naukowych: „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000
Ostoja Wigierska” – która przedstawiała założenia projektu i podejmowane w nim działania
(zorganizowana w 2014 roku) oraz „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na
obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska – doświadczenia i perspektywy” – która
podsumowywała rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji projektu (zorganizowana w 2017
roku). W obu konferencjach wzięło udział łącznie 140 osób, wygłoszono 42 referaty (16
podczas pierwszej konferencji i 26 podczas drugiej) oraz zaprezentowano 16 posterów. Prace
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konferencji prowadzono w maju 2014 roku
oraz we wrześniu 2017 roku.
E.7. Organizacja zajęć edukacyjnych
Planowane deliverables i milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było przeprowadzenie 12 zajęć edukacyjnych o tematyce
związanej z przyrodą "Ostoi Wigierskiej", w których wzięło udział łącznie 425 osób.
W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież z pobliskich szkół wraz z opiekunami. Prace
prowadzono w okresie od 15.12.2012 do 28.07.2017 roku.
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E.8. Organizacja warsztatów
Planowane deliverables i milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było zorganizowanie i przeprowadzenie 18 warsztatów,
w których wzięły udział 563 osoby. Tematyka warsztatów była związana z przyrodą "Ostoi
Wigierskiej", w tym najcenniejszych jej elementów, oraz z zagadnieniami dotyczącymi
ochrony środowiska przyrodniczego, edukacją i turystyką na obszarach chronionych. Prace
prowadzono w okresie od 28.02.2013 do 28.10.2017 roku.
E.9. Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia
Planowane deliverables: komplet plakatów (3 szt.) o gat. obcych (zaplanowano
29.03.2013, wykonano 25.03.2013); milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było opracowanie i druk plakatów w formacie B1,
w nakładzie po 4000 egz. z każdego wzoru (łącznie 12000 egz.). Plakaty dotyczyły
wybranych gatunków roślin inwazyjnych obcego pochodzenia. Prace prowadzono w okresie
od 21.01.2013 do 25.03.2013 roku.
E.10. Gadżety promujące projekt z logo LIFE
Planowane deliverables: gadżety promujące projekt z logo LIFE+ (zaplanowano
31.12.2012, wykonano 23.10.2013); milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było wyprodukowanie kompletu gadżetów promujących
projekt (oznakowanych m.in. logo LIFE, Natura 2000 oraz nazwą projektu), składającego się
z następujących elementów: torba płócienna – 2000 szt., koszulka t-shirt – 400 szt., koszulka
typu "polo" - 100 szt., przenośna pamięć USB (16 GB) – 100 szt., przenośna pamięć USB
(8 GB) – 100 szt., przenośna pamięć USB (4 GB) – 300 szt. Wszystkie prace związane z ww.
działaniem prowadzono w okresie od 24.12.2012 do 23.10.2013 roku.
F.1. Zarządzanie projektem
Planowane deliverables: raporty z realizacji projektu (zaplanowano 18.12.2017,
wykonano 28.02.2018); milestones: podpisanie umowy na realizację projektu
(zaplanowano 28.09.2012, wykonano 04.10.2012)
Bezpośrednim efektem działania było zarządzanie projektem. Zostało ono zlecone
zewnętrznej firmie Tomas Consulting S.A. Do Zespołu Zarządzającego Projektem, który
zarządzał projektem, w tym przygotowywał realizację działań pod względem logistycznym,
nadzorował wykonanie poszczególnych działań, prowadził księgowość projektu,
przygotowywał sprawozdania z realizacji projektu oraz rozliczał projekt, wchodziły również
trzy osoby ze strony beneficjenta projektu. Wszystkie prace związane z ww. działaniem
prowadzono w okresie od 01.10.2012 do 11.12.2017 roku.
F.2. Tworzenie sieci z innymi projektami
Planowane deliverables i milestones: brak
Bezpośrednim i głównym efektem działania było przeprowadzenie 5 wizyt studyjnych
zagranicznych (do Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Portugalii i Estonii), podczas których
wymieniono doświadczenia m.in. w zakresie czynnej ochrony środowiska przyrodniczego
i edukacji przyrodniczej. Ponadto, przedstawiciele Beneficjenta brali udział w spotkaniach
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(np. z przedstawicielami projektu LIFE12 NAT/PL/000063 czy LIFE11 NAT/PL/000428),
konferencjach (np. organizowanych w ramach Dnia Informacyjnego LIFE), organizowali
obchody Europejskiego Dnia Natura 2000. Działanie to prowadzono w okresie od 21.02.2013
do 10.12.2017 roku.
F.3. Przygotowanie planu działań po zakończeniu projektu „After-Life”
Planowane deliverables: Plan After Life (zaplanowano 29.09.2017, wykonano
27.11.2017); milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było opracowanie After-Life Conservation Plan - krótkiego
dokumentu operacyjnego, określającego zadania ochronne, które należy prowadzić po
zakończeniu projektu, z określeniem podmiotu odpowiedzialnego za ich wykonanie i źródła
finansowania prac. Zawiera on wskazania do działań, jakie Beneficjent musi podjąć w celu
zapewnienia trwałości efektów projektu. Działanie to prowadzono w okresie od 30.10.2017
do 27.11.2017 roku.
F.4. Zewnętrzny audyt finansowy
Planowane deliverables: raport z audytu (zaplanowano 29.09.2017, wykonano
15.12.2017); milestones: audyt końcowy (zaplanowano 02.10.2017, wykonano
15.12.2017)
Bezpośrednim efektem działania było przeprowadzenie audytu finansowego projektu LIFE11
NAT/PL/000431, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dla instrumentu finansowego
na rzecz środowiska LIFE oraz krajowym ustawodawstwem i zasadami rachunkowości.
Efektem tych prac są dwa raporty z audytu (z etapu I i etapu II). Działanie to prowadzono
w okresie od 20.03.2015 do 15.12.2017 roku.
F.5. Monitorowanie postępów realizacji projektu
Planowane deliverables: okresowe sprawozdania z monitoringu postępów (zaplanowano
18.12.2017, wykonano 29.09.2017); milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było sporządzenie 20 raportów kwartalnych, opisujących
postępy w realizacji projektu. Działanie to prowadzono w okresie od 22.10.2012 do
29.09.2017 roku.
F.6. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu
Planowane deliverables i milestones: brak
Bezpośrednim efektem działania było zakupienie następującego sprzętu: samochód osobowy
z napędem na 4 koła (SUZUKI GRAND VITARA), dwa zestawy sprzętu komputerowego
(w skład którego wchodzi: monitor, komputer stacjonarny, kolorowa drukarka laserowa,
skaner, klawiatura, myszka, oprogramowanie komputerowe - pakiet graficzny - CorelDRAW
Graphics Suite X6, pakiet biurowy - Office 2010 Professional), kserokopiarka/urządzenie
wielofunkcyjne, miernik pH i przewodności elektrolitycznej z walizką, obiektyw
długoogniskowy Canon, dwie lornetki Nikon. Działanie to prowadzono w okresie od
07.12.2012 do 08.02.2013 roku.
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Summary (English version)
2. Executive Summary
2.1. Report structure
The following Final Report (FR) covers activities implemented under the project from
01.10.2012 to 11.12.2017. Chapter 2 presents the results of the project. Chapter 3 presents the
objectives of the project and the main directions of conservation activities. Chapter 4 contains
a description of the management system and the changes that have been made to the contract.
Individual activities are described in detail in Chapter 5. Chapter 6 contains financial
statements, including costs incurred for individual activities and budget categories.
Documentation of the project’s implementation, which was not delivered to the European
Commission with previous reports, is the annexes listed in chapter 7.
2.2. The results obtained
A.1. Preparation of land purchase
Planned deliverables: appraisal reports (scheduled: 31.12.2013, performed: 21.04.2016);
milestones: none
The direct effect of the action was to prepare appraisal reports for the plots planned for
purchase and protocols concerning the reconciliation of the conditions for the purchase and
sale of real estate with their owners. The preparation of the surveys constituted the basis for
the valuation of the land and the beginning of price negotiations with their owners. The works
were carried out from 03.12.2012 to 21.04.2016 when the preparations for the purchase of the
last plot were completed. As part of the action, 41 appraisal reports were prepared, regarding
65 plots. The implementation of this action made it possible to start land buy-outs from
private owners (activity B.1). The assumed plan for the number of prepared appraisal reports
was slightly exceeded - it was planned to prepare appraisal reports for the purchase of 60 plots
of land with a total area of approx. 68 ha, and there were reports for 65 plots for a total area of
71.2617 ha prepared.
A.2. Preparation of technical documentation, obtaining a permit for the construction of
slurry tanks and arrangements for the construction of manure plates
Planned deliverables: technical designs of manure plates and liquid manure reservoirs,
permits for the construction of tanks and arrangements for the construction of manure
plates (scheduled: 29.03.2013, performed: 10.06.2013); milestones: none
The direct effect of the operation was obtaining permits for the construction of 4 slurry tanks
and arrangements for the construction of 4 manure plates. Obtaining these permits and
arrangements was preceded by the preparation of full technical documentation of the
equipment planned for construction. The works were carried out from 03.12.2012 to
10.06.2013. Within these actions, building permits for 4 tanks with a total capacity of 117 m3
and 4 manure plates with a total area of 136.5 m2 were obtained, in 4 farms located near the
rivers: Czarna Hańcza (3 farms) and Kamionka (1 farmhouse). The implementation of this
action made it possible to start the construction of panels and tanks (action C.5).
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A.3. Preparation of technical documentation and obtaining a permit for building
culverts for amphibians
Planned deliverables: technical projects for culverts for amphibians, construction permits
for the culverts (scheduled: 28.06.2013, performed: 09.08.2013); milestones: none
The direct effect of the action was obtaining permits for the construction of two culvert
systems for amphibians. Obtaining these permits was preceded by the preparation of full
technical documentation, including all required arrangements. The works were carried out
from 04.01.2013 to 09.08.2013. As part of the activity, permits for the construction of culvert
systems were obtained in the following locations: on the county road no. 1153B - Okuniowiec
- Wiatrołuża, on the section 4+700-4+950 in Wiatrołuża and on the poviat road no. 1150B Krzywe - Słupie, on the section 1+350-1+600 in Krzywe. The implementation of this action
made it possible to start the construction of culvert systems for amphibians (action C.4).
B.1. Land purchase
Planned deliverables: copies of notarial deeds of land purchase and sale agreements
(scheduled: 30.06.2014, performed: 14.11.2016); milestones: completion of land purchase
(scheduled: 30.06.2014, performed: 25.04.2016)
The direct effect of the action was to buy valuable natural areas located within the borders of
"Ostoja Wigierska" from private owners. The works were carried out from 11.04.2013 to
25.04.2016. As part of the action, 65 plots of land with a total area of 71.2617 ha were
purchased for the Wigry National Park (from 68 ha planned in the project). All purchased
land is designated for nature protection purposes, which has been appropriately marked both
in notarial deeds regarding the purchase and sale of land, and in land and mortgage registers.
C.1. Bushes removing
Planned deliverables and milestones: none
The direct effect of the action was the removal of tree and bush undergrowth in order to stop
the processes of natural succession in open ecosystems. The works were carried out from
05.08.2013 to 06.12.2017. As part of the action, the undergrowth of trees and shrubs was
removed from the area of 24.38 ha, that is by 4.38 ha more than originally assumed. The costs
of the increased scope of activity were covered from unused funds under the budget of this
activity.
C.2. Moving
Planned deliverables: none; milestones: end of mowing (scheduled: 19.12.2016,
performed: 06.12.2017)
The direct effect of the action was mowing herbaceous vegetation in order to maintain nonforest communities. The works were carried out from 05.08.2013 to 06.12.2017. As part of
the action, excess herbaceous vegetation was removed from the area of 120.62 ha, which is
0.62 ha more than originally planned. The costs of the increased scope of activity were
covered from unused funds under the budget of this action.
C.3. Removal of Impatiens glandulifera
Planned deliverables: none; milestones: completion of work on the fight against alien
species (scheduled: 30.06.2017, performed: 30.06.2017)
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The direct effect of the action was to reduce the occurrence of Impatiens glandulifera in the
area of "Ostoja Wigierska". The works were carried out from 28.01.2013 to 30.06.2017. As
part of the action, removal of impatiens plants was carried out 5 to 7 times during one
growing season for 5 consecutive years from the area of over 50 ha, i.e. by over 20 ha larger
than originally planned. In this way, the presence of this invasive species was reduced by up
to 95% in some positions.
C.4. Constructions of culverts for amphibians
Planned deliverables: none; milestones: completing the crossing structures for
amphibians (scheduled: 23.12.2013, performed: 09.12.2013)
The direct effect of the action was the construction of two crossing-systems for amphibians,
consisting of the following elements: Krzywe - 6 tunnels located at intervals of about 50 m,
each approx. 8 m long (50 m in total), 12 portals, guiding barriers with a total length of 500
m, iron stop-grids with a total length of 32 m; Wiatrołuża - 5 tunnels located every 50 m
across the road, each approximately 9 m long (48 m in total), 10 portals, guiding barriers with
a total length of 500 m, and iron stop-grids with a total length of 8 m. The works were
preceded by the implementation of action A.3 and were carried out from 04.01.2013 to
09.12.2013.
C.5. Construction of manure plates and liquid manure reservoirs
Planned deliverables and milestones: none
The direct effect of the action was the construction of 4 manure plates with a total area of
136,5 m2 and 4 liquid manure reservoirs with a total capacity of 117 m3, in four farms located
by the rivers Czarna Hańcza and Kamionka. The works were preceded by the implementation
of action A.2 and were carried out from 04.01.2013 to 20.06.2013.
C.6. Construction of footbridges
Planned deliverables and milestones: none
The direct effect of the action was the demolition of the 110 m long footbridge at the Suchar
III and the footbridge on the "Around Wigry" hiking trail with a length of 20 m, construction
of footbridges with a total length of 137 m near Suchar II and a footbridge with a length of
220 m on the hiking trail “Around Wigry”, construction of barriers and fences with a total
length of 182 m on the trail of the "Suchary" path, gravelification on the section of 50 m of
the hiking trail from the Czarna Hańcza Valley, reconstruction of the viewing platform by
Suchar IV. The works were carried out from 12.10.2012 to 21.02.2017.
D.1. Monitoring
Planned deliverables: monitoring
30.11.2017); milestones: none

reports

(scheduled:

10.10.2017,

performed:

The direct effect of the action was to prepare five reports from the monitoring works: "Report
on vertebrate monitoring" (containing the results of observation of amphibians on two
sections of roads with built-in culvert systems and on sections of roads directly adjacent to
them and observation of corncrakes in areas with undergoing protective procedures), "Report
on the implementation of invertebrate monitoring - butterflies" (containing the results of
studies on Lycaena dispar in selected areas on which Impatiens glandulifera was removed,
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herbaceous vegetation was trimmed and trees and shrubs were removed on some land that
was purchased), "Report on monitoring the effects of construction and modernization of
hiking trails" (containing the results of research on selected plant species along the dismantled
footbridge and a new footbridge in the Czarna Hańcza Valley), "Report on the
implementation of monitoring of the environmental quality of the occurrence of
Ophiogomphus cecilia and Unio crassus" (containing the results of water quality tests of the
Czarna Hańcza and Kamionka rivers) and "Report on monitoring of vascular plants"
(containing results of research carried out in areas where Impatiens glandulifera was
removed, herbaceous vegetation was mown and trees and shrubs were removed). The works
were carried out from 06.05.2013 to 30.11.2017.
D.2. Assessment of the socio-economic impact of the project
Planned deliverables: assessment of the socio-economic impact of the project
(scheduled: 29.09.2017, performed: 18.09.2017); milestones: none
The direct result of the action was the preparation of a report on the studies carried out on the
impact assessment of activities carried out under the LIFE11 NAT/PL/000431 project on the
local economy and society, allowing to assess the project implementation and its social
background in terms of: needs, efficiency and usability. The works were carried out from
08.04.2016 to 30.11.2017.
E.1. Publication of information leaflet about the project
Planned deliverables: Information leaflet about the project (scheduled: 17.12.2012,
performed: 08.02.2013); milestones: none
The direct effect of the action was the development and publication (with a circulation of
2000 copies) of a folder that contains a brief description of the activities planned in the project
(both, in English and Polish). The works were conducted from 24.12.2012 to 08.02.2013.
E.2. Creating information boards about the project
Planned deliverables and milestones: none
The direct result of the action was the production of 5 A3 plates informing about the
implementation of action C.5 The construction of manure plates and slurry tanks and their
installation in the field, by the built manure plates. The works were carried out from
17.06.2013 to 27.06.2013.
E.3. Creating information and education boards on selected activities
Planned deliverables and milestones: none
The direct effect of the action was the implementation of 10 information and education boards
and their installation in the field - with selected park forester's and next to the culverts for
amphibians. The works were carried out from 24.06.2014 to 10.07.2014.
E.4. A website about the project
Planned deliverables and milestones: none
The direct effect of the action was to create a subpage about the project (as part of the national
park’s website), developing it in terms of graphics and content, as well as regular updating.
All information on the implementation of individual actions and the achieved results of the
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project were published on the project's website (http://www.life.wigry.org.pl/cms.html). The
works were conducted from 15.10.2012 to 11.12.2017.
E.5. Layman's report
Planned deliverables: layman's report (scheduled: 29.09.2017, performed: 30.11.2017);
milestones: none
The direct effect of the action was to develop a substantive (non-technical language) and
release of the Report on the implementation of the project, bilingual (Polish and English),
with a circulation of 200 copies, with a CD (50 pcs.) including the report in pdf format. The
works were conducted from 01.10.2017 to 30.11.2017.
E.6. Organizing the conference
Planned deliverables: none; milestones: the conference (scheduled: 20.06.2014,
performed: 27.09.2017)
The direct effect of the action was the organization and conduct of two scientific conferences:
"Active protection of endangered species and habitats in area of Natura 2000 - Ostoja
Wigierska" - which presented the project assumptions and activities undertaken (organized in
2014) and " Active protection of endangered species and habitats in area of Natura 2000 Ostoja Wigierska - experiences and perspectives" - which summarized the results achieved
during the project implementation (organized in 2017). A total of 140 people attended both
conferences, 42 papers were delivered (16 at the first conference and 26 at the second) and 16
posters were presented. Works related to the preparation and organizing the conference were
conducted in May 2014 and in September 2017.
E.7. Organization of educational classes
Planned deliverables and milestones: none
The direct effect of the action was to conduct 12 educational classes related to the nature of
"Ostoja Wigierska", which was attended by a total of 425 people. The classes were attended
by children and teenagers from nearby schools along with their tutors. The works were carried
out from 15.12.2012 to 28.07.2017.
E.8. Organizing workshops
Planned deliverables and milestones: none
The direct effect of the action was organizing and conducting 18 workshops, in which 563
people took part. The subject matter of the workshops was related to the nature of "Ostoja
Wigierska", including its most valuable elements and issues related to the protection of the
natural environment, education and tourism in protected areas. The works were carried out
from 28.02.2013 to 28.10.2017.
E.9. Publication of posters about invasive plant species
Planned deliverables: a set of posters (3 pieces) of invasive plant species (scheduled:
29.03.2013, performed: 25.03.2013); milestones: none
The direct effect of the action was the development and printing of posters in the B1 format,
in circulation of 4000 copies from each template (12,000 copies in total). The posters were
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related to selected species of invasive plants. The works were carried out from 21.01.2013 to
25.03.2013.
E.10. Gadgets with the LIFE+ logo promoting the project
Planned deliverables: gadgets with the LIFE+ logo promoting the project (scheduled:
31.12.2012, performed: 23.10.2013); milestones: none
The direct effect of the action was the production of a set of gadgets promoting the project
(labeled, among others, LIFE logo, Natura 2000 and the name of the project), consisting of
the following elements: canvas bag - 1000 pieces, t-shirt - 400 pieces, polo T-shirt - 100 pcs,
portable USB stick (16 GB) - 100 pcs, portable USB stick (8 GB) - 100 pcs, portable USB
stick (4 GB) - 300 pcs. All works related to the activity mentioned above were carried out
from 24.12.2012 to 23.10.2013.
F.1. Project management
Planned deliverables: reports on project implementation (scheduled: 18.12.2017,
performed: 28.02.2018); milestones: signing a contract for the implementation of the
project (scheduled: 28.09.2012, performed: 04.10.2012)
The direct effect of action was managing the project. It was commissioned to the external
company - Tomas Consulting S.A. The Project Management Team, who managed the project,
including preparing the implementation of activities in terms of logistics, supervised the
performance of individual activities, kept project accounting, prepared reports on project
implementation and settled the project, involved also three people from the project
beneficiary. All works related to the above the action were carried out from 01.10.2012 to
11.12.2017.
F.2. Networking with other projects
Planned deliverables and milestones: none
The direct and main effect of the activity was conducting 5 study abroad visits (to Spain,
Italy, Slovenia, Portugal and Estonia), during which experience was exchanged, among others
in the field of active protection of the natural environment and environmental education. In
addition, the Beneficiary's representatives took part in meetings (e.g. with representatives of
the LIFE12 NAT/PL/000063 or LIFE11 NAT/PL/000428 project), conferences (e.g.
organized as part of the LIFE Information Day) and organized the celebration of the European
Natura 2000 Day. The action was carried out in the period from 21.02.2013 to 10.12.2017.
F.3. Preparation of the action plan after the end of the project „After-Life”
Planned deliverables: After Life Plan (scheduled: 29.09.2017, performed: 27.11.2017);
milestones: none
The direct effect of the action was the development of the After-Life Conservation Plan –
a short operational document specifying the protective tasks that should be carried out after
the end of the project, specifying the entity responsible for their implementation and sources
of financing the works. It contains indications for actions that the Beneficiary must take to
ensure the sustainability of the project's effects. This activity was carried out from 30.10.2017
to 27.11.2017.
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F.4. External financial audit
Planned deliverables: financial audit (scheduled: 29.09.2017, performed: 15.12.2017);
milestones: final audit (scheduled: 02.10.2017, performed: 15.12.2017)
The direct result of the action was a financial audit of the LIFE11 NAT/PL/000431 project, in
accordance with the European Commission guidelines for the LIFE financial instrument for
the environment and national legislation and accounting rules. The result of these works are
two audit reports (from stage I and stage II). This activity was carried out from 20.03.2015 to
15.12.2017.
F.5. Monitoring the progress of the project implementation
Planned deliverables: periodic reports on progress monitoring (scheduled: 18.12.2017,
performed: 29.09.2017); milestones: none
The direct effect of the action was to prepare 20 quarterly reports describing the progress in
the implementation of the project. This activity was carried out from 22.10.2012 to
29.09.2017.
F.6. Purchase of equipment necessary to implement the project
Planned deliverables and milestones: none
The direct effect of the action was the purchase of the following equipment: 4-wheel drive car
(SUZUKI GRAND VITARA), two sets of computer hardware (which includes: monitor,
desktop computer, color laser printer, scanner, keyboard, mouse, computer software - graphic
pack - CorelDRAW Graphics Suite X6, office pack - Office 2010 Professional), photocopier /
multifunction device, pH meter and electrolytic conductivity with a case, Canon long lens,
two Nikon binoculars. This activity was carried out from 07.12.2012 to 08.02.2013.

3. Introduction
Overall and specific objectives
Środowisko przyrodnicze obszaru "Ostoi Wigierskiej", w granicach Wigierskiego Parku
Narodowego, podlega szczególnej ochronie. Co roku prowadzone są na tym obszarze
działania, których celem jest poprawa lub przynajmniej utrzymanie dobrego stanu ochrony
populacji gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Planowane
działania wynikają z aktualnych potrzeb chronionej przyrody oraz funkcji, jakie park pełni
z mocy ustawy o ochronie przyrody. Wybrane obszary parku są udostępniane społeczeństwu,
m.in., w celach edukacyjnych i turystycznych. Wykorzystanie przestrzeni przyrodniczej parku
musi być jednak podporządkowane nadrzędnemu celowi jego funkcjonowania - ochronie
środowiska przyrodniczego, w tym zachowaniu różnorodności biologicznej, zasobów, tworów
i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywróceniu właściwego
stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzeniu zniekształconych siedlisk
przyrodniczych, siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.
Gatunki roślin i zwierząt objęte projektem w większości należą do grup organizmów
wrażliwych na zmiany w środowisku. Płazy, w tym kumak nizinny Bombina bombina (kod
1188) i traszka grzebieniasta Triturus cristatus (kod 1166), należą do zwierząt, które
w ostatnim czasie znacząco zmniejszyły wielkość swoich populacji. Na terenie "Ostoi
Wigierskiej" traszkę grzebieniastą stwierdzono tylko na 4 stanowiskach, a kumaka nizinnego
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na 31 stanowiskach. Często zagrożenia dla płazów powstają nieświadomie, są wynikiem
braku dostatecznej wiedzy wśród społeczeństwa na temat ekologii i biologii tych
pożytecznych zwierząt. Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (kod 1037) na terenie Ostoi
występuje tylko na jednym stanowisku nad Czarną Hańczą, a czerwończyk nieparek Lycaena
dispar (kod 1060) na 6 stanowiskach. Również wybrane gatunki roślin, związane z terenami
podmokłymi, są silnie zagrożone, co spowodowane jest głównie niekorzystnymi procesami
sukcesji na torfowiskach, polegającymi na ekspansji drzew, krzewów i trzciny. Do nich
należy m.in. lipiennik Loesela Liparis loeselii (kod 1903), który na obszarze "Ostoi
Wigierskiej" został stwierdzony na 23 stanowiskach.
Dla gatunków i siedlisk objętych projektem do najważniejszych zagrożeń należą:
- sukcesja wtórna na obszarach otwartych - zmiana składu gatunkowego związana
z ekspansją drzew, krzewów oraz np. trzciny, w toku naturalnej sukcesji, na skutek
zarzucenia użytkowania (dotyczy np.: lipiennika Loesela, tłustosza pospolitego, kosatki
kielichowej, fiołka torfowego, brzozy niskiej, czerwończyka nieparka, derkacza);
- nadmierna zabudowa - niszczenie siedlisk poprzez rozwój zabudowy (dot. derkacza);
- ruch drogowy - kolizje drogowe powodują śmierć znacznej liczby płazów, a fragmentacja
siedlisk prowadzi do wzrostu stopnia izolacji pomiędzy populacjami zwierząt; obszar
parku pokrywa rozbudowana sieć dróg wojewódzkich (6,14 km), powiatowych (32,88 km)
oraz gminnych (57,41 km), które stanowią zagrożenie dla migrujących zwierząt (dot. np.
kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej);
- ekspansja gatunków obcych - szybkie rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków
obcego pochodzenia, takich jak np.: niecierpek gruczołowaty, łubin trwały, czeremcha
późna czy dąb czerwony; gatunki te występują również poza granicami parku, skąd mogą
przenikać na jego tereny;
- presja turystyczna na obszar parku (zwłaszcza strefy brzegowej jezior) - niszczenie
gatunków poprzez wydeptywanie terenu w sąsiedztwie szlaków turystycznych i ścieżek
edukacyjnych (dot. np. rosiczki okrągłolistnej, mchów torfowców);
- gospodarstwa rolne - zanieczyszczenie wód rzecznych biogenami, prowadzące m.in. do ich
eutrofizacji oraz zmiany charakteru osadów rzecznych na bardziej muliste i do zarastania
koryt przez roślinność (dot. np. trzepli zielonej, skójki gruboskorupowej).
Celem ogólnym projektu była ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura
2000 „Ostoja Wigierska”. Jest to obszar charakteryzujący się unikatowymi krajobrazami,
występowaniem wielu cennych gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz siedlisk
przyrodniczych o znacznym stopniu naturalności. Szczegółowe cele projektu obejmowały:
- zmniejszenie śmiertelności płazów, w tym kumaka nizinnego Bombina bombina i traszki
grzebieniastej Triturus cristatus, podczas ich sezonowych migracji;
- poprawę jakości siedlisk ważki trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia, motyla
czerwończyka nieparka Lycaena dispar, małża skójki gruboskorupowej Unio crassus oraz
derkacza Crex crex;
- ochronę rodzimej flory przed inwazyjnym gatunkiem niecierpkiem gruczołowatym
Impatiens glandulifera;
- poprawę jakości siedlisk najcenniejszych gatunków roślin, w tym zamieszczonych
w załącznikach II i IV Dyrektywy Siedliskowej, Czerwonej księdze roślin i na
Czerwonych listach oraz objętych ochroną ścisłą;
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- zachowanie i poprawę jakości najcenniejszych siedlisk, w tym priorytetowych,
zamieszczonych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej;
- wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej.
Założono, że wszystkie te cele zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:
- budowę systemów przepustów dla płazów w miejscach, gdzie trasy migracji tych
zwierząt krzyżują się ze szlakami komunikacyjnymi;
- budowę płyt obornikowych, wraz ze zbiornikami na gnojówkę;
- budowę kładek na ścieżce edukacyjnej i szlaku turystycznym;
- wykupienie od prywatnych właścicieli cennych przyrodniczo gruntów;
- przeprowadzenie zabiegów koszenia i usuwania podrostów drzew i krzewów, w celu
powstrzymywania procesów naturalnej sukcesji w ekosystemach otwartych;
- przeprowadzenie zabiegów usuwania niecierpka gruczołowatego Impatiens grandiflora gatunku inwazyjnego obcego pochodzenia;
- przeprowadzenie działań edukacyjnych.
Wszystkie zaplanowane działania ochronne (działania C.1-C.6) były tak dobrane, aby w jak
najlepszy sposób wpływały na poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych
objętych projektem. Inne działania, o charakterze edukacyjnym (E.7, E.8, E.9), pośrednio
wpływały na ochronę przyrody. Działania te były jednak bardzo ważne, gdyż kształtowały
w społeczeństwie proekologiczne postawy wobec przyrody, uczyły jej poszanowania oraz
przyczyniały się do społecznej akceptacji podejmowanych działań ochronnych.
Rezultat długoterminowy realizacji projektu dotyczy głównie działań, których charakter
gwarantuje w dużym stopniu długie funkcjonowanie, bez konieczności ingerencji ze strony
człowieka. Są to działania: C.4 - budowa stałych przejść pod drogami dla płazów, które
zabezpieczają łącznie 0,5 kilometrowy odcinek dróg (wbudowane są tam bariery
naprowadzające po obu stronach drogi), z 11 tunelami (przejściami dolnymi dla zwierząt),
C.5 - budowa 4 płyt obornikowych (o łącznej powierzchni 136,5 m2) wraz ze zbiornikami na
gnojówkę (o łącznej pojemności 117 m3) oraz C.6 - budowa (modernizacja) infrastruktury
turystycznej (w tym kładek o łącznej długości 381 m), zabezpieczającej środowisko wzdłuż
ścieżki edukacyjnej i szlaku turystycznego. Również należy spodziewać się, że znaczące
ograniczenie występowania niecierpka gruczołowatego będzie efektem dość trwałym,
naturalnie wspomaganym przez konkurencję rodzimych gatunków roślin. W tym przypadku
należy jednak mieć świadomość, że uzyskany rezultat będzie wymagał okresowych kontroli,
które mogą wskazać konieczność podjęcia dodatkowych działań. Inne działania ochronne
(C.1 i C.2) mają charakter krótkotrwały i będą wymagały stałych, okresowych działań,
zwłaszcza w przypadku wykaszania roślinności zielnej (C.2).
Ważnym elementem projektu, mogącym mieć istotne i długotrwałe znaczenie, były działania
informacyjno-edukacyjne (E.4, E.6, E.7, E.8, E.9). Działania te przyczyniły się do
podniesienia wiedzy na temat przyrody „Ostoj Wigierskiej”, w tym biologii, ekologii i metod
ochrony najcenniejszych jej elementów, rozwinięcia poczucia jedności z przyrodą
i odpowiedzialności za jej stan. Również zapoznanie społeczeństwa z istotą sieci Natura 2000,
zasadach jej funkcjonowania, ograniczeniach i zaletach, może mieć w przyszłości duże
znaczenie dla ochrony przyrody.
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4. Administrative part
4.1. Description of the management system
Beneficjentem projektu jest Wigierski Park Narodowy, którego nadrzędnym celem działania,
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jest zachowanie różnorodności biologicznej, zasobów,
tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenie
właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenie zniekształconych siedlisk
przyrodniczych, siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez
podejmowanie różnorodnych działań ochronnych i edukacyjnych, przy wykorzystaniu
zarówno własnych środków finansowych (w tym z budżetu Państwa), jak i zewnętrznych.
Zgodnie z założeniami projektowymi zarządzanie projektem odbywało się w oparciu o ścisłą
i stałą współpracę specjalnie zatrudnionej do tego celu firmy zewnętrznej oraz pracowników
Beneficjenta. W październiku 2012 roku, w ramach postępowania przetargowego, wybrana
została firma zewnętrzna odpowiedzialna za zarządzanie projektem, z którą 30.10.2012 roku
została podpisana odpowiednia umowa - dokumentacja przetargowa, umowa oraz faktury
wraz z dowodami zapłaty dołączono do raportu końcowego z realizacji projektu. W dniu
17.12.2012 r. Dyrektor Beneficjenta, zarządzeniem nr 24/2012 w sprawie realizacji projektu
„Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja
Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431, powołał Zespół Zarządzający Projektem (ZZP),
odpowiedzialny za realizację projektu. Zarządzenie wskazuje osoby biorące udział
w zarządzaniu projektem i reguluje obowiązki poszczególnych osób oraz obieg dokumentów
związanych z projektem (kopia zarządzenia została dostarczona do KE wraz z raportem
wstępnym).
Ogólny nadzór nad projektem sprawował Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego (czas
jego pracy nie generował kosztów w ramach projektu). Do Zespołu Zarządzającego
Projektem weszli: koordynator projektu - Lech Krzysztofiak (pracownik Beneficjenta),
asystent koordynatora - Elżbieta Kiwierowicz-Mogielnicka (zlecenie zewnętrzne), kierownik
finansowy - Beata Koncewicz (pracownik Beneficjenta), asystent kierownika finansowego Agnieszka Jankowska (zlecenie zewnętrzne) oraz kierownik techniczny - Tomasz Janecki
(pracownik Beneficjenta) i asystent kierownika technicznego - Anna Rynkiewicz (zlecenie
zewnętrzne). Schemat struktury ZZP przedstawia rycina 1. Zasady współpracy pracowników
Beneficjenta z firmą zewnętrzną regulowało zarządzenie Dyrektora Wigierskiego Parku
Narodowego nr 24/2012 z dnia 17.12.2012 r. oraz umowa zawarta pomiędzy parkiem a Firmą
Tomas Consulting S. A. Zarządzenie Dyrektora parku wskazywało również dodatkowych
pracowników Beneficjenta, którzy zostali zaangażowani w prace związane z realizacją
projektu, m.in. biorących udział w przygotowywaniu postępowań o zamówienia publiczne
(czas pracy tych osób stanowił działanie wspierające i nie generował kosztów personelu
w ramach projektu).
Przy wyłanianiu wykonawców usług lub dostaw towarów stosowano przepisy zgodne
z zarządzeniem nr 13 z dnia 1 lipca 2012 roku oraz zarządzeniem nr 1/2016 z dnia 4 stycznia
2016 roku Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego w sprawie zasad wydatkowania
środków publicznych w Wigierskim Parku Narodowym.
Na potrzeby realizacji projektu Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, zarządzeniem nr
16/2015 z dnia 10.10.2012 roku, wprowadził również procedury kontroli finansowej oraz
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zasady rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych z programu LIFE (kopia
zarządzenia została dostarczona do KE wraz z raportem śródokresowym).

Ryc. 1. Struktura zarządzania projektem
Cała dokumentacja projektu, w tym dokumenty finansowe, gromadzone były w siedzibie
Beneficjenta. Spotkania Zespołu Zarządzającego Projektem oraz spotkania z wykonawcami
i interesariuszami projektu odbywały się w Biurze projektu w Suwałkach lub w siedzibie
Beneficjenta w Krzywem. Odbywały się też liczne konsultacje indywidualne w różnych
instytucjach i urzędach, np. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Suwałkach, Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Suwałkach czy Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W trakcie realizacji projektu następowały zmiany w składzie ZZP. Z dniem 1 września 2013
roku, ze względu na zmianę miejsca pracy dotychczasowego asystenta koordynatora projektu,
funkcję tę objął Krzysztof Paszko. Od 1 września 2015 roku Tomasza Janeckiego, pełniącego
funkcję kierownika technicznego projektu, zastąpiła Aleksandra Mackiewicz, od 1 kwietnia
2016 roku Annę Rynkiewicz, pełniącą funkcję asystenta kierownika technicznego projektu,
zastąpił Łukasz Olędzki, a od 1 maja 2016 roku Agnieszkę Jankowską, pełniącą funkcję
asystenta kierownika finansowego projektu, zastąpiła Marta Arciszewska. Zmiany te były
spowodowane względami zdrowotnymi (w przypadku Anny Rynkiewicz) oraz zmianą
miejsca zatrudnienia (w pozostałych przypadkach). Informacje o powyższych zmianach były
przekazywane do KE wraz z raportami: śródokresowym oraz z postępu nr 2.
Zmiany istotne w projekcie
Na wniosek KE w dniu 03.12.2012 roku została podpisana umowa uzupełniająca nr 1, która
wynikała z nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
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w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. Zmiana
ta nie wpłynęła na wielkość budżetu projektu, ani cele projektu.
Beneficjent, pismem z dnia 02 września 2013 roku (PN-070-74/13-LIFE11), wnioskował do
KE o dokonanie zmian istotnych w projekcie, polegających na przesunięciu niektórych kwot
pomiędzy kategoriami budżetowymi. Zmiany te dotyczyły przesunięcia 59469 Euro
z kategorii External assistance do kategorii Personnel (w ramach działania D.1. Monitoring),
przesunięcia 4950 Euro z kategorii External assistance do kategorii Other costs (w ramach
działania D.1. Monitoring) oraz przesunięcia 28000 Euro z kategorii External assistance
(z działania D.1. Monitoring) do kategorii Infrastructure (do działania C.4. Budowa
przepustów dla płazów). Powyższe zmiany nie wpłynęły negatywnie na ogólny cel projektu,
który pozostał bez zmian.
Wniosek Beneficjenta został zaakceptowany przez KE pismem z dnia 20.01.2012 roku
(ENV.E3 MM/jv ARES (2014) 119735) i w dniu 07.02.2014 roku została podpisana umowa
uzupełniająca nr 2.
4.2. Evaluation of the management system
Zespół Zarządzający Projektem nie napotkał większych trudności w swojej pracy. Proces
zarządzania projektem odbywał się sprawnie, co było wynikiem zarówno dużego
doświadczenia personelu, jak i korzystania z doświadczeń innych beneficjentów oraz
Zewnętrznego Zespołu Monitorującego.
W trakcie realizacji projektu - w dniach 10-11 lipca 2014 r. w siedzibie Wigierskiego Parku
Narodowego, odbyła się wizyta monitorująca Komisji Europejskiej. Ze strony KE
w spotkaniu wzięły udział dwie osoby - Maja Mikosińska - oficer techniczny oraz Anna
McClintock - oficer finansowy. Ponadto, w spotkaniu uczestniczył przedstawiciel

Fot. 1. Uczestnicy spotkania w czasie Wizyty monitorującej Komisji Europejskiej w dniach
10-11 lipca 2014 r.
Zewnętrznego Zespołu Monitorującego - Stanisław Tworek. Ze strony Beneficjenta, oprócz
członków ZZP, udział wzięli: Jacek Karol Łoziński – dyrektor Wigierskiego Parku
Narodowego oraz Dorota Zaborowska – referent techniczny ds. wykupu gruntów.
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Poza wizytą monitorującą KE odbyły się cztery spotkania z przedstawicielem Zewnętrznego
Zespołu Monitorującego - Stanisławem Tworkiem. Pierwsze odbyło się w dniach 25-26
czerwca 2013 roku, drugie w dniach 23-24 lipca 2015 roku, trzecie w dniach 31 sierpnia 1 września 2016 roku, a czwarte w dniach 15-16 listopada 2017 roku. Były to okazje do
bezpośredniego kontaktu z Zewnętrznym Monitorem, dokonania szczegółowych uzgodnień
co do sposobów i metod zarządzania, ewidencjonowania i rozliczania poszczególnych
działań. Kontakty z przedstawicielem Zewnętrznego Zespołu Monitorującego odbywały się
również drogą telefoniczną oraz mailową i były one równie owocne. Kontakty z Komisją
Europejską odbywały się głównie listownie oraz bezpośrednio podczas wizyty monitorującej,
spotkań organizowanych w ramach Dnia Informacyjnego LIFE czy spotkań inauguracyjnych
Kick-off Meeting.
Przyjęty system zarządzania projektem pozwolił sprawnie i bez większych kłopotów
zrealizować wszystkie zadania przewidziane w projekcie. Przekazanie znacznej części
zarządzania firmie zewnętrznej rodziło jednak pewne niedogodności, które niekiedy
przedłużały okres załatwiania różnych spraw. Związane to było głównie z lokalizacją Biura
projektu, które znajdowało się w Suwałkach, ok. 5 km od siedziby Beneficjenta. Te
niewielkie niedociągnięcia niwelował jednak profesjonalizm wszystkich zatrudnionych osób,
które bez większych problemów wykonywały swoje obowiązki. Dobra współpraca całego
ZZP i wyznaczonych dodatkowych pracowników Beneficjenta oraz ciągła wymiana
informacji pomiędzy nimi o przebiegu poszczególnych działań, zapewniała prawidłową
realizację całego projektu.
Od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do Komisji Europejskiej złożono cztery raporty:
Raport wstępny - sporządzony za okres 01.10.2012-30.06.2013, Raport śródokresowy sporządzony za okres 01.10.2012-30.11.2013, Raport z postępu nr 1 - sporządzony za okres
01.10.2012-31.05.2015 oraz Raport z postępu nr 2 - sporządzony za okres 01.10.201231.10.2016.
Raport wstępny został przyjęty przez Komisję Europejską pismem ENV.E3 MM/jv ARES
(2013) 2858557 z dnia 09.07.2014 r. Raport śródokresowy został przyjęty przez Komisję
Europejską pismem ENV.E3 MM/jv ARES (2012) 1148545 z dnia 11.04.2014 r., z drobnymi
uwagami, które zostały uwzględnione przez Zespół Zarządzający Projektem. Raport z postępu
nr 1 został przyjęty przez Komisję Europejską pismem ENV E3 IM/AmC/ip
Ares(2015)3398987 z dnia 14.08.2015 r. Raport z postępu nr 2 został przyjęty przez Komisję
Europejską pismem ENV-D-4 AF/AMC/xx Ares(2017)1192151 z dnia 07.03.2017 r.

5. Technical part
5.1. Technical progress, per task
Harmonogram poszczególnych działań, z uwzględnieniem dokonanych zmian, został
przedstawiony poniżej za pomocą wykresu Gantta.
2012
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F5

Proposed
Actual

F6

Proposed
Actual

Legenda do oznaczeń na wykresie:
- okres działania zaplanowany we wniosku aplikacyjnym
- rzeczywisty okres wykonania działania
PS – Project Start, data rozpoczęcia projektu; IR – Inception Report, raport wstępny
MR – Midterm Report, raport śródokresowy; PR – Progress Report, raport z postępu
FR – Final Report, raport końcowy

5.1.1. Działanie A.1. Przygotowanie zakupu gruntu
Cel: Przygotowanie pełnej dokumentacji umożliwiającej dokonanie zakupu nieruchomości od
prywatnych właścicieli
Założone rezultaty: Sporządzenie operatów szacunkowych dla działek proponowanych do
wykupu, przeprowadzenie negocjacji oraz sporządzenie protokołów dotyczących uzgodnienia
warunków zawarcia transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości z ich właścicielami.
Osiągnięte rezultaty: Sporządzono 41 operatów szacunkowych dotyczących 65 działek,
przeprowadzono negocjacje z ich właścicielami oraz sporządzono protokoły z uzgodnień
warunków zawarcia transakcji kupna-sprzedaży tych działek.
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2012, rzeczywisty: IV/2012
Planowany termin zakończenia zadania: IV/2013, rzeczywisty: II/2016
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy operatów szacunkowych w drodze postępowania
publicznego. W dniu 10 stycznia 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą
(rzeczoznawcą) - Andrzejem Trockim. Równolegle prowadzono działania dotyczące
sprawdzenia formalno-prawnych możliwości zakupu danego gruntu. Po zakwalifikowaniu
danej działki do zakupu sporządzany był przez rzeczoznawcę operat szacunkowy, celem
wyceny wartości gruntu i umożliwienia rozpoczęcia negocjacji cenowych z właścicielem
gruntu. Po zakończeniu negocjacji sporządzany był protokół negocjacji ceny ostatecznej. Tak
przygotowane dokumenty pozwalały dokonać zakupu nieruchomości.
Realizacja tego działania znacznie się wydłużyła, na co miały wpływ dwa czynniki:
przeciągające się negocjacje i uzgodnienia dotyczące zakupu gruntów z ich właścicielami
oraz decyzja o wykupieniu dodatkowych działek ze środków niewykorzystanych w projekcie.
W 2016 roku został sporządzony przez rzeczoznawcę ostatni operat szacunkowy i uzgodniono
z właścicielem działki warunki cenowe kupna. Tym samym w ramach realizacji działania
sporządzono łącznie 41 operatów szacunkowych dotyczących 65 działek (pierwotnie
planowano wykup 60 działek) o łącznej powierzchni 71,2617 ha (planowano ok. 68 ha)
i przygotowano komplety dokumentów pozwalających na dokonanie transakcji kupnasprzedaży.
Jedynym problemem, jaki powstał podczas realizacji działania, było nieuznanie przez KE
planów wykupu 4 działek, których właścicielami są gminy Suwałki (3 działki) i Nowinka
(1 działka). Rozumiejąc przesłanki takiej decyzji Beneficjent odstąpił od kupna tych działek,
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a koszty wykonania dla tych działek operatów szacunkowych pokrył z własnych środków,
poza budżetem projektu.
Przedłużenie realizacji działania A.1 opóźniło zakończenie działania B.1, co jednak nie miało
istotnego wpływu na realizację projektu czy osiągnięcie zakładanych celów.
Kopie wszystkich operatów szacunkowych zostały dostarczone do KE wraz z raportami
z postępu nr 1 i 2.
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5.1.2. Działanie A.2. Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na
budowę zbiorników na gnojowicę i uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych
Cel: Uzyskanie pozwoleń na budowę 4 zbiorników na gnojówkę i uzgodnień na budowę
4 płyt obornikowych
Założone rezultaty: Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej płyt
obornikowych i zbiorników na gnojowicę, uzyskanie pozwoleń na budowę 4 zbiorników oraz
uzgodnień budowy 4 płyt obornikowych
Osiągnięte rezultaty: Opracowano 4 komplety dokumentacji technicznej, uzyskano
4 pozwolenia na budowę zbiorników na gnojówkę i uzgodniono budowę 4 płyt obornikowych
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2012, rzeczywisty: IV/2012
Planowany termin zakończenia zadania: I/2013, rzeczywisty: II/2013
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy tego działania łącznie z wyborem wykonawcy
działania C.4. Budowa przepustów dla płazów, w systemie "Projektuj, buduj", tj. przy
założeniu, że cały proces tworzenia (projektowania i budowy) zostanie zlecony jednemu
podmiotowi. Podstawą tego systemu jest program funkcjonalno-użytkowy, który opisuje
cechy projektu, i który jest podstawą przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy całego
działania. Na początku stycznia 2013 roku program funkcjonalno-użytkowy był już gotowy,
co pozwoliło na ogłoszenie przetargu na prace projektowe i budowlane. 14 stycznia
ogłoszony został przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania "Zaprojektowanie i budowa
przepustów dla płazów oraz zaprojektowanie i budowa płyt obornikowych i zbiorników na
gnojówkę". Do przetargu przystąpił tylko jeden oferent - Budownictwo Przyrodnicze
DANBUD z Suwałk, z którym na początku lutego podpisana została umowa na wykonanie
całego zadania. Kopię materiałów przetargowych oraz umowę z Wykonawcą tego działania
dołączono do raportu końcowego z realizacji projektu.
Wykonawca działania sporządził plany techniczne płyt obornikowych i zbiorników na
gnojówkę oraz uzyskał odpowiednie zgody na ich budowę w II kwartale 2013 roku.
Beneficjent w czerwcu 2013 roku protokólarnie odebrał od Wykonawcy dokumenty
dotyczące wszystkich czterech płyt obornikowych i zbiorników, niezbędne do rozpoczęcia
budowy. Wykonawca uzyskiwał odpowiednie dokumenty na budowę płyt i zbiorników
sukcesywnie w okresie I-II kw. 2013 roku. Opóźnienie w całkowitym zakończeniu tego
działania wynikało z przedłużających się procedur administracyjnych związanych
z pozwoleniami na budowę zbiorników na gnojówkę i nie miało istotnego wpływu na
realizację projektu czy osiągnięcie zakładanych celów.
Kopie wszystkich pozwoleń i uzgodnień zostały dostarczone do KE wraz z raportem
wstępnym.
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5.1.3. Działanie A.3. Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na
budowę przepustów dla płazów
Cel: Uzyskanie pozwoleń na budowę dwóch systemów przepustów dla płazów
Założone rezultaty: Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej dwóch
systemów przepustów dla płazów oraz uzyskanie pozwoleń na ich budowę
Osiągnięte rezultaty: Opracowano 2 komplety dokumentacji technicznej, uzyskano dwa
pozwolenia na budowę przepustów dla płazów
Planowany termin rozpoczęcia zadania: I/2013, rzeczywisty: I/2013
Planowany termin zakończenia zadania: II/2013, rzeczywisty: III/2013
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy tego działania łącznie z wyborem wykonawcy
działania C.5. Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę, w systemie "Projektuj,
buduj ".
Wykonawca tego zadania sporządził plany techniczne systemów przepustów i uzyskał
pozwolenia na budowę systemów przepustów w miejscowości Krzywe i Wiatrołuża.
Beneficjent w sierpniu 2013 roku protokólarnie odebrał od Wykonawcy dokumenty
niezbędne do podjęcia budowy obu systemów przepustów. Pierwszy projekt budowlany wraz
z decyzją zezwalającą na budowę systemu przepustów na drodze powiatowej nr 1150B
Krzywe - Słupie został przygotowany w czerwcu, co pozwoliło Wykonawcy na podjęcie prac
budowlanych. Drugi projekt, dot. budowy przepustów na drodze powiatowej nr 1153B
Okuniowiec - Wiatrołuża, został przygotowany dopiero w sierpniu 2013 roku. Nieznaczne
opóźnienie w realizacji tego działania spowodowane było koniecznością sporządzenia map
podstawowych, niezbędnych do wykonania projektu budowlanego dla przepustów na drodze
Okuniowiec - Wiatrołuża (odpowiednich map nie było w zasobach geodezyjnych).
Uprawomocnienie się decyzji zezwalającej na budowę drugiego systemu przepustów
nastąpiło na początku września i dopiero wówczas Wykonawca mógł przystąpić do prac
budowlanych. Opóźnienie w całkowitym zakończeniu tego działania nie miało istotnego
wpływu na realizację projektu czy osiągnięcie zakładanych celów.
Kopie obu projektów technicznych oraz pozwolenia na budowę przepustów dla płazów
zostały dostarczone do KE wraz z raportem śródokresowym.
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5.1.4. Działanie B.1. Zakup gruntu
Cel: Wykupienie cennych przyrodniczo gruntów od prywatnych właścicieli
Założone rezultaty: Wykupienie ok 68 ha gruntów leżących w granicach "Ostoi
Wigierskiej", z wyłącznym przeznaczeniem ich na cele ochrony przyrody
Osiągnięte rezultaty: Wykupiono od prywatnych właścicieli, na rzecz Wigierskiego Parku
Narodowego, 65 działek o łącznej powierzchni 71,2617 ha
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2012, rzeczywisty: I/2013
Planowany termin zakończenia zadania: II/2014, rzeczywisty: II/2016
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
W lutym 2013 roku Beneficjent ogłosił postępowanie publiczne na zadanie pod nazwą.
„Obsługa obejmująca czynności notarialne dotyczące nabywania na własność Wigierskiego
Parku Narodowego nieruchomości położonych na terenie Parku w latach 2013-2014 w celu
nieodwołalnej ochrony przyrody”. Do postępowania przystąpił tylko jeden oferent Kancelaria Notarialna Krystyny Jerominek Jankowskiej w Suwałkach, z którą Beneficjent
w dniu 25.03.2013 roku zawarł umowę na realizację przedmiotu postępowania. Na podstawie
dokumentów przygotowanych w ramach działania A.1 dokonano notarialnego zakupu
gruntów, przygotowując 41 aktów notarialnych. Kopie wszystkich aktów notarialnych
dostarczono do KE wraz z raportem z postępu nr 1 - 40 aktów oraz z raportem z postępu nr 2
- 1 akt. Zestawienie wykupionych gruntów, z podaniem m.in. numeru działki, powierzchni
i daty sprzedaży oraz mapki z lokalizacją tych działek dołączono do raportu końcowego
z realizacji projektu.
Wszystkie wykupione grunty są przeznaczone na cele ochrony przyrody, co zostało
odpowiednio zaznaczone (wpis o nieodwołalnym przeznaczeniu gruntów na cele ochrony
przyrody) zarówno w aktach notarialnych dot. kupna-sprzedaży gruntów, jak i w księgach
wieczystych.
Do wykupu wytypowane zostały działki, które mają największe znaczenie dla zachowania
odpowiedniego stanu przyrody „Ostoi Wigierskiej”. Okazało się, że właścicielami czterech
takich działek są gminy - Gmina Suwałki (trzy działki) i Gmina Nowinka (jedna działka).
Mając na uwadze fakt, że w ramach programu LIFE nie ma możliwości wykupienia tych
działek (nie stanowią własności prywatnej) Wigierski Park Narodowy zwrócił się do obu
gmin o nieodpłatne przekazanie tych gruntów parkowi. Niestety, gminy nie wyraziły
zainteresowania takim rozwiązaniem twierdząc, że sprzedaż gruntów jest jednym ze źródeł
pozyskiwania środków finansowych, które gminy i tak przeznaczają na inwestycje związane
z ochroną przyrody. Z uwagi na brak akceptacji Komisji Europejskiej możliwości zakupu
gruntów, których właścicielami są gminy (pismo z dnia 09.08.2013 roku - ENV.E3 MM/jv
ARES (2013) 2858557), Beneficjent wytypował do wykupu inne grunty, które spełniały
warunki stawiane w tym działaniu.
Zakończenie tego działania uzależnione było od realizacji działania A.1. Podjęcie decyzji
o zakupieniu jeszcze jednej działki w 2016 roku (o wyjątkowym znaczeniu przyrodniczym, co
zostało opisane w raporcie z postępu 2) przedłużyło realizację obu działań, co jednak nie
miało negatywnego wpływu na realizację projektu czy osiągnięcie zakładanych celów.
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5.1.5. Działanie C.1. Odkrzaczanie
Cel: Powstrzymanie procesów naturalnej sukcesji na obszarach otwartych, a tym samym
zachowanie ich otwartego charakteru
Założone rezultaty: Usunięcie podrostów drzew i krzewów z powierzchni 20 ha
Osiągnięte rezultaty: Usunięto podrosty drzew i krzewów z powierzchni 24,38 ha
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2013, rzeczywisty: III/2013
Planowany termin zakończenia zadania: I/2016, rzeczywisty: IV/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Beneficjent dokonał wyboru wykonawców tego działania łącznie z wyborem wykonawcy
działania C.2. Co roku prowadzone były postępowania publiczne (przetargi nieograniczone),
w ramach których wybierano wykonawców działań. Pierwsze postępowanie przeprowadzono
w 2013 roku. Spośród 4 ofert wybrano ofertę Zakładu Usług Leśnych Antoni Olszewski,
z którym podpisano umowę na wykonanie prac. W 2014 roku spośród 2 ofert również
wybrano ofertę Zakładu Usług Leśnych Antoni Olszewski. W 2015 roku złożonych zostało
5 ofert, z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Zakładu Usług Leśnych
i Remontowo-Budowlanych SKOGEN Jerzy Bogdanowicz. W 2016 roku przeprowadzono
przetarg na wykonanie usług koszenia i odkrzaczania, obejmujących okres 2016-2017.
Spośród 4 nadesłanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano Zakładu Usług Leśnych
i Remontowo-Budowlanych SKOGEN Jerzy Bogdanowicz.
Zmianie uległa powierzchnia, na której wykonano zabieg odkrzaczania - wzrosła ona o 4,38
ha, co wynikało z realnych potrzeb w tym zakresie, stwierdzonych w ostatnich dwóch latach
realizacji projektu.
Pierwotnie planowano zakończenie działania w I kwartale 2016 roku. Podczas monitorowania
obszarów zaplanowanych do działania ustalono, że na wielu powierzchniach zabiegi należy
przeprowadzić później. Podjęto zatem decyzję o przesunięciu w czasie wykonania zabiegu
usunięcia podrostów drzew i krzewów na znacznej części wybranych powierzchni. Zmiana ta
wpłynęła w niektórych przypadkach na opóźnienia w wykonaniu zabiegu koszenia (działanie
C.2), ale generalnie nie spowodowała istotnego wpływu na realizację projektu czy osiągnięcie
zakładanych celów.
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5.1.6. Działanie C.2. Koszenie
Cel: Powstrzymanie procesów naturalnej sukcesji na obszarach otwartych, a tym samym
zachowanie ich otwartego charakteru
Założone rezultaty: Wykoszenie nadmiaru roślinności zielnej, z usunięciem uzyskanej
biomasy, z powierzchni 120 ha
Osiągnięte rezultaty: Wykoszono nadmiar roślinności zielnej, z usunięciem pozyskanej
biomasy poza obszar działania, z powierzchni 120,62 ha
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2013, rzeczywisty: III/2013
Planowany termin zakończenia zadania: IV/2016, rzeczywisty: IV/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Beneficjent dokonał wyboru wykonawców tego działania łącznie z wyborem wykonawcy
działania C.1 (patrz punkt 5.1.5).
Nieznacznej zmianie uległa powierzchnia, na której wykonano zabieg koszenia - wzrosła ona
o 0,62 ha. Pierwotnie planowano zakończenie działania w IV kwartale 2016 roku, jednak
podczas monitorowania obszarów zaplanowanych do działania ustalono, że na wielu
powierzchniach zabieg ten należy przeprowadzić w późniejszym terminie. Ponadto, na
niektórych powierzchniach zaszła konieczność skorelowania zabiegu koszenia z zabiegiem
usuwania podrostów drzew i krzewów (musiały one być wykonane wcześniej). Podjęto zatem
decyzję o przesunięciu w czasie wykonania zabiegu koszenia, co zostało zaakceptowane
przez KE w piśmie ENV E3 IM/AmC/ip Ares(2015)3398987 z dnia 14.08.2015 roku
(działanie miało zostać zakończone do 31.10.2017 roku). Niekorzystna sytuacja pogodowa
nie pozwoliła jednak dotrzymać tego terminu (wiele łąk było zalanych) i prace przeciągnęły
się aż do początku grudnia. Zmiana ta nie spowodowała istotnego wpływu na realizację
projektu czy osiągnięcie zakładanych celów.
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5.1.7. Działanie C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego
Cel: Ograniczenie występowania inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia na
obszarze "Ostoi Wigierskiej"
Założone rezultaty: Ograniczenie wielkości
przynajmniej o 80-90% na powierzchni 30 ha

populacji

niecierpka

gruczołowatego

Osiągnięte rezultaty: Ograniczono występowanie niecierpka gruczołowatego na powierzchni
ponad 50 ha, redukując jego populację o 80-95%
Planowany termin rozpoczęcia zadania: II/2013, rzeczywisty: II/2013
Planowany termin zakończenia zadania: II/2017, rzeczywisty: III/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy tego działania już w kwietniu 2013 roku. W wyniku
przeprowadzonego postępowania publicznego (przetargu nieograniczonego pn. „Usuwanie
niecierpka gruczołowatego - inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia”) dokonano
wyboru wykonawcy usługi - Budownictwo Przyrodnicze DANBUD w Suwałkach, z którym
podpisano umowę w dniu 29 kwietnia 2013 roku. Już po pierwszym etapie prac związanych
z usuwaniem roślin w sezonie wegetacyjnym 2013 r., który został ostatecznie zakończony
w pierwszej połowie września, pojawiły się pewne nieprzewidziane problemy. Można je
rozważać na dwóch płaszczyznach: pierwszej związanej z obszarem działania i drugiej wynikającej z rozbieżności podejścia metodycznego w prowadzeniu zabiegów w stosunku do
pierwotnych założeń.

Fot. 2. Lokalizacja obszarów objętych działaniem C.3 w dolinie Czarnej Hańczy
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Wielkość obszaru objętego działaniem C.3 była wyznaczana tuż przed sporządzaniem
wniosku aplikacyjnego do instrumentu finansowego LIFE. Od tego czasu areał niecierpka
gruczołowatego powiększył się i zajął znaczną część doliny Czarnej Hańczy, na odcinku od
Sobolewa do ujścia rzeki do jeziora Wigry. Wzrosła też powierzchnia zajmowana przez ten
gatunek wokół jeziora Czarnego, a także w okolicy półwyspu Klasztornego i w dolinie rzeki
Wiatrołuży. Sprawą oczywistą było, że dla osiągnięcia zakładanego celu konieczne było
rozszerzenie obszaru działania, przynajmniej o tereny bezpośrednio przylegające, na których
niecierpek pojawił się w ostatnim okresie. Wymagało to jednak dodatkowych środków
finansowych. Okazało się, że znaczna część środków na ten cel może pochodzić
z zaoszczędzonych w projekcie środków finansowych, mieszczących się w tej samej kategorii
wydatków, co działanie C.3. Zatem zwiększenie kosztów tego działania nie było zmianą
istotną w rozumieniu Przepisów Wspólnych. Podobne stanowisko zajęła Komisja Europejska
uznając, że powiększenie obszaru usuwania niecierpka gruczołowatego przyczyni się do
osiągnięcia celów projektu (pismo z 09.08.2013 r. - ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 2858557).

Fot. 3. Jedno z poletek testowych w dolinie Czarnej Hańczy
Usuwanie niecierpka gruczołowatego z tak dużego terenu było okazją do podjęcia przez
Beneficjenta prac dotyczących oceny skuteczności różnych metod usuwania tego gatunku.
Testowane podejścia metodyczne zwalczania niecierpka gruczołowatego polegały przede
wszystkim na zmianie częstotliwości usuwania roślin w jednym sezonie wegetacyjnym oraz
terminów przeprowadzania poszczególnych zabiegów. Jednokrotne usuwanie roślin
w sezonie, przed wysypaniem nasion, nie gwarantowało pełnego osiągnięcia zakładanego
w projekcie celu, czyli wyeliminowania gatunku z obszaru objętego projektem. Nadal
w glebie pozostawała duża pula nasion niecierpka, która była częściowo uruchomiona już
w następnych sezonach, a przy sprzyjających warunkach pogodowych nawet jeszcze pod
koniec tego samego sezonu wegetacyjnego (jesienią). Sprawą kluczową było zatem pozbycie
się puli nasion zalegających w glebie. Nie można było tego zrobić mechanicznie - usuwając
wierzchnią warstwę gleby z nasionami, ale można było spowodować, aby w tym samym
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sezonie wyrosło z nich znacznie więcej roślin, które następnie zostaną usunięte. Należało
zatem zastosować wielokrotne (4-7 krotne) usuwanie roślin niecierpka gruczołowatego,
począwszy od końca maja aż do września. Zwłaszcza na początku sezonu wegetacyjnego, na
miejsce usuniętych roślin bardzo szybko pojawiała się nowa generacja roślin, która silnie
konkurowała z rodzimymi gatunkami. Ważny był również termin ostatniego w sezonie
zabiegu usuwania roślin. Należało go wyznaczyć na tyle późno, aby nowo wschodzące
rośliny nie zdążyły zakwitnąć i wydać nasion. Zważywszy, że nasiona niecierpka
zdeponowane w glebie odznaczają się największą żywotnością w okresie pierwszych trzech
lat, istniało bardzo duże prawdopodobieństwo całkowitego wyeliminowania tego gatunku
z obszarów objętych projektem w ciągu 5 lat realizacji tego zadania. Przyjęte założenia
metodyczne sprawdziły się na założonych powierzchniach testowych. Takie podejście
metodyczne wymagało jednak znacznie większych nakładów pracy, a co za tym idzie
i większych środków finansowych (zamiast jednorazowego w sezonie zabiegu usuwania
roślin z powierzchni 30 ha, należało przeprowadzić go 4-7 krotnie). Rozmowy z Wykonawcą
działania C.3 okazały się bardzo owocne i w ich rezultacie, bez zmiany zapisów w umowie na
usuwanie niecierpka gruczołowatego, zmieniona została metodyka prowadzenia zabiegów
zwalczania tego gatunku - Wykonawca usuwał rośliny od 4 do 7 razy w sezonie, w zależności
od obszaru prowadzenia zabiegu.
Efektem końcowym działania było znaczące ograniczenie występowania niecierpka
gruczołowatego na powierzchni ponad 50 ha - na niektórych stanowiskach nawet o 95%.
W wyniku przeprowadzonego działania w dużym stopniu przywrócono właściwy skład
gatunkowy roślin, występujących na obszarze działania przed ekspansją niecierpka oraz
ochroniono niektóre stanowiska rzadkich gatunków roślin, np. fiołka torfowego Viola
epipsila.

Fot. 4. Dolina Czarnej Hańczy - powierzchnia przed rozpoczęciem zabiegu zwalczania
niecierpka gruczołowatego (zdjęcie po lewej) i po zakończeniu (zdjęcie po prawej)
Zabiegi zwalczania niecierpka gruczołowatego na części obszaru "Ostoi Wigierskiej" (na
ponad 20 ha) finansowane były przez Wigierski Park Narodowy. Ponieważ działania te nie
zostały podjęte od samego początku realizacji działania C.3, ich zakończenie w 2017 roku
również się przesunęło (prace prowadzone były jeszcze w sierpniu) i będą one kontynuowane
w roku 2018. Stąd wynika różnica w planowanym i rzeczywistym terminie zakończenia
działania.
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5.1.8. Działanie C.4. Budowa przepustów dla płazów
Cel: Zmniejszenie śmiertelności płazów na dwóch wybranych odcinkach dróg
Założone rezultaty: Wybudowanie dwóch systemów przepustów dla płazów
Osiągnięte rezultaty: Wybudowano dwa systemy przepustów chroniących płazy przed
kolizją z pojazdami
Planowany termin rozpoczęcia zadania: III/2013, rzeczywisty: I/2013
Planowany termin zakończenia zadania: IV/2013, rzeczywisty: IV/2013
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy tego działania łącznie z wyborem wykonawcy
działań A.2, A.3 i C.5, w systemie "Projektuj, buduj". W dniu 14 stycznia ogłoszony został
przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania "Zaprojektowanie i budowa przepustów dla
płazów oraz zaprojektowanie i budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę". Do
przetargu przystąpił tylko jeden oferent - Budownictwo Przyrodnicze DANBUD z Suwałk,
z którym na początku lutego podpisana została umowa na wykonanie całego zadania. Kopię
materiałów przetargowych oraz umowę z Wykonawcą tego działania dołączono do raportu
końcowego z realizacji projektu.
Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji technicznej obu systemów przepustów i uzyskaniu
pozwolenia na budowę pierwszego systemu przepustów Wykonawca przystąpił do prac na
drodze powiatowej Krzywe - Słupie. Prace te zostały ukończone w sierpniu 2013 roku. Zakres
robót, prowadzonych na odcinku o długości 0,250 km, obejmował m.in. wbudowanie w drogę
6 tuneli co 42 m (długość 1 tunelu ok. 8 m), 12 portali, 500 m barier naprowadzających po
obu stronach drogi oraz stoprynien o łącznej długości 32 m.

Fot. 5. Budowa przepustów dla płazów na drodze powiatowej Krzywe-Słupie
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We wrześniu 2013 r., po uprawomocnieniu się decyzji na budowę drugiego systemu
przepustów, Wykonawca rozpoczął prace budowlane na 250 metrowym odcinku drogi
powiatowej Okuniowiec-Wiatrołuża. Prace te zostały zakończone w październiku 2013 roku
i obejmowały następujący zakres robót: wbudowanie w drogę 5 tuneli co 50 m (długość
1 tunelu 9 m), 10 portali, 500 m barier naprowadzających po obu stronach drogi oraz
stoprynny o długości 8 m. Oficjalnego odbioru obu systemów przepustów dokonano
21 października 2013 roku. Kopię protokołu odbioru prac dołączono do raportu końcowego
z realizacji projektu.

Fot. 6. System przepustów dla płazów na drodze powiatowej Krzywe-Słupie
Działanie to nie zostało jednak w całości zakończone, gdyż powstała konieczność
zabezpieczenia wbudowanych konstrukcji przepustów na drodze powiatowej OkuniowiecWiatrołuża poprzez odnowienie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralnoasfaltową, na odcinku o długości 250 m. Umowa na wykonanie tych prac została podpisana
21.10.2013 roku, z wyłonioną w ramach przetargu firmą Strabag Sp. z o.o. Dyrekcja Płn Wsch PF, Grupa Augustów BB. We wniosku aplikacyjnym Beneficjent nie przewidział tej
czynności, jak również nie uwzględnił jej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
sporządzonym na potrzeby przetargu na zaprojektowanie i budowę przepustów dla płazów.
Również wstępne ustalenia z Zarządem Dróg Powiatowych w Suwałkach nie zakładały
wykonania odnowy nawierzchni drogi. W trakcie opracowywania projektu budowlanego
stwierdzono jednak, że wejście na drogę ciężkiego sprzętu i mechaniczne naruszenie warstwy
asfaltowej drogi wiąże się z dużym ryzykiem znacznego pogorszenia konstrukcji jezdni.
Może to utrudnić, a nawet uniemożliwić poprawne wbudowanie w drogę konstrukcji
przepustów oraz trwałe ich użytkowanie. Specjaliści (projektanci i budowlańcy)
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jednoznacznie uznali, że bez odnowy nawierzchni postępująca erozja nawierzchni zagrozi
wbudowanym co 42 metry tunelom biegnących w poprzek drogi. Prace związane z ułożeniem
nawierzchni z betonu asfaltowego zostały zakończone 9 grudnia 2013 roku. Kopię protokołu
odbioru prac dołączono do raportu końcowego z realizacji projektu.

Fot. 7. Budowa systemu przepustów dla płazów na drodze powiatowej OkuniowiecWiatrołuża
Te dodatkowe prace wpłynęły pozytywnie na ogólny cel projektu i nie zmieniły budżetu
całego projektu (koszty prac zostać pokryte z niewykorzystanych w projekcie środków
finansowych, m.in. z działania D.1 Monitoring). Odpowiednie pismo do Komisji
Europejskiej, z prośbą o zaakceptowanie działań związanych z odnową nawierzchni drogi
i uznanie kosztów tych prac, jako kwalifikowalne, niezbędne do prawidłowej realizacji
zadania, zostało przesłane w dniu 2.09.2013 roku (PN-070-74/13-LIFE11). Komisja
Europejska przychyliła się do tych zmian i w dniu 07.02.2014 roku podpisana została Zmiana
nr 2 do umowy o udzielenie dotacji na projekt LIFE11 NAT/PL/000431, która wprowadzała
zmodyfikowany zakres prac i koszty zadania C.4.
Kolejna zmiana tego działania dotyczyła liczby tuneli. Na etapie planowania prac została
wstępnie ustalona liczba tuneli pod jezdniami i portali oraz długość barier naprowadzających
i stoprynien. W trakcie przygotowywania projektów technicznych Wykonawca dostosował
instalacje systemów przepustów do warunków drogowych, w tym szerokości jezdni i pobocza
oraz pasa drogowego. Dokładne wyliczenia ilości potrzebnych elementów konstrukcyjnych
systemów przepustów, zapewniających poprawne ich funkcjonowanie wskazały, że barier
naprowadzających powinno być o 71 m więcej niż pierwotnie zaplanowano, natomiast
skróceniu uległa długość tuneli pod jezdniami. W konsekwencji pozostało kilkanaście metrów
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tuneli, które projektant zaproponował wykorzystać do wykonania jeszcze po jednym przejściu
w każdym systemie przepustów, skracając nieznacznie odległości pomiędzy tunelami. W ten
sposób zamiast 4 i 5 przejść dla zwierząt (tuneli pod jezdniami o długości 8 m każdy)
wybudowano odpowiednio 5 i 6 tuneli. Koszt całego działania pozostał niemal na pierwotnym
poziomie. Takie rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia ochrony płazów - płazy mają
do pokonania mniejszą odległość do tunelu wzdłuż płotków, a zabezpieczony barierami
odcinek drogi jest dłuższy. Po konsultacji z monitorem zewnętrznym projektu ustalono, że
Wykonawca może dokonać zmian w ilości przejść dla płazów, co wpłynie pozytywnie na
realizację tego działania i nie zagrozi realizacji innych przewidzianych w projekcie
działaniom. Również Komisja Europejska przychyliła się do tych zmian projektu (pismo
z dnia 09.08.2013 roku - ENV.E3 MM/jv ARES (2013) 2858557). Zmiana ta została
uwzględniona również w Zmianie nr 2 do umowy o udzielenie dotacji na projekt, z dnia
07.02.2014 roku.

Fot. 8. System przepustów dla płazów na drodze powiatowej Okuniowiec-Wiatrołuża
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5.1.9. Działanie C.5. Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę
Cel: Poprawa jakości siedlisk trzepli zielonej i skójki gruboskorupowej poprzez poprawę
warunków ich bytowania
Założone rezultaty: Wybudowanie czterech płyt obornikowych wraz ze zbiornikami na
gnojówkę, a tym samych zmniejszenie zanieczyszczeń dopływających do Czarnej Hańczy
i Kamionki
Osiągnięte rezultaty: Wybudowano cztery płyty obornikowe o łącznej powierzchni 136,5
m2, wraz z czterema zbiornikami na gnojówkę o łącznej pojemności 117 m3
Planowany termin rozpoczęcia zadania: II/2013, rzeczywisty: I/2013
Planowany termin zakończenia zadania: IV/2013, rzeczywisty: II/2013
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Beneficjent dokonał wyboru wykonawcy tego działania łącznie z wyborem wykonawcy
działań A.2, A.3 i C.4 (patrz punkt 5.1.8). Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji
technicznej oraz uzyskaniu pozwoleń na budowę zbiorników i uzgodnień dotyczących
budowy płyt obornikowych (dokumenty te odebrano 10 czerwca 2013 roku) Wykonawca
przystąpił do prac budowlanych. Dobre przygotowanie Wykonawcy do robót oraz sprawne
ich przeprowadzenie pozwoliło na zakończenie budowy pierwszej płyty i zbiornika na
gnojówkę już 20 czerwca 2013 roku (w gospodarstwie Sobolewo 56). Budowa dwóch
kolejnych kompletów urządzeń (płyta + zbiornik) została zakończona 02 lipca 2013 roku
(Sobolewo 52 i Sobolewo 84). Budowa ostatniej płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę
została zakończona 11 sierpnia 2013 roku (Leszczewo 11). Całe działanie zostało zatem
zakończone przed planowanym terminem. Kopie wszystkich czterech protokołów odbioru
płyt i zbiorników dołączono do raportu końcowego z realizacji projektu.

Fot. 9. Budowa płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w gospodarstwie rolnym
zlokalizowanym nad rzeką Czarna Hańcza w Sobolewie

38

Fot. 10. Użytkowana płyta obornikowa w gospodarstwie rolnym zlokalizowanym nad Czarną
Hańczą w Sobolewie
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5.1.10. Działanie C.6. Budowa kładek
Cel: Zabezpieczenie cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin znajdujące się
w nich przed presją ze strony turystów
Założone rezultaty: Rozbiórka kładek o łącznej długości 130 m, wybudowanie kładek
o łącznej długości 357 m, budowa barier i ogrodzenia o łącznej długości 182 m,
wyżwirowanie wylotu szlaku na długości 25 m
Osiągnięte rezultaty: Rozebrano kładki o łącznej długości 130 m, wybudowano kładki
o łącznej długości 381 m, wybudowano bariery i ogrodzenia o łącznej długości 182 m,
wyżwirowano wylot szlaku na długości 50 m, przebudowano platformę widokową nad
Sucharem IV
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2012, rzeczywisty: IV/2012
Planowany termin zakończenia zadania: II/2013, rzeczywisty: I/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
W dniu 21 listopada 2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą, firmą Budownictwo
Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, wybranym w drodze postępowania pn.
„Budowa kładek i ogrodzeń na ścieżce edukacyjnej Suchary i szlaku turystycznym Wokół
Wigier”. Pierwotnie umowa obejmowała wykonanie następujących czynności:
- rozbiórkę kładki w pobliżu Suchara III o długość 110 m i szerokość 1,3 m;
- budowę 2 szt. kładek (o długości 67 i 70 m i szerokości 1,5 m) w pobliżu Suchara II;
- budowę barier drewnianych na stopach betonowych o długości 36 m i wysokości 1,1 m;
- budowę ogrodzenia z żerdzi o długości 146 m;
- rozbiórkę kładki na szlaku "Wokół Wigier" o długości 20 m i szerokość 1,5 m;
- budowę drewnianej kładki o długości 220 m i szerokości 1,5 m;
- wyżwirowanie wylotu szlaku z doliny na odcinku 25 m i szerokości 3 m wraz
z wykonaniem palisady zabezpieczającej z drewna.

Fot. 11. Nowa kładka na szlaku turystycznym "Wokół Wigier"
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Realizacja tej umowy została rozpoczęta 01.12.2012 r. i zakończona 16.04.2013 r. W trakcie
obmiarów robót budowlanych przy realizacji zadania ustalono, że pomimo wykonania prac
w pełnym zakresie przewidzianym umową o realizację robót budowlanych, istnieją dwa
odcinki, na których szlak nie jest zabezpieczony przed wydeptywaniem. Pierwszy odcinek,
o długości 24 m, znajdował się na podmokłym terenie, często silnie podtapianym, zwłaszcza
po opadach atmosferycznych. Miejsce to bezpośrednio przylegało do nowo wykonanej kładki.
Pominięcie tego odcinka w trakcie projektowania całego działania spowodowane było tym, że
pomiary i oględziny terenu sporządzane były w okresie letniej suszy, gdy poziom wód
gruntowych był bardzo niski i wykonanie kładki w tym miejscu wydawało się
nieuzasadnione. Postanowiono zatem przedłużyć nowo wybudowaną kładkę o 24 m. Nieco
dalej na tym szlaku, na odcinku prowadzącym zboczem wzniesienia w stronę miejscowości
Sobolewo, w okresie od sporządzenia dokumentacji projektowej do ogłoszenia postępowania,
znacznie pogorszył się stan drogi na odcinku ok. 25 m. W wyniku naturalnej erozji gruntu,
spotęgowanej dość intensywnym ruchem pieszym i rowerowym, nastąpiło odsłonięcie
znacznej ilości korzeni drzew rosnących przy szlaku. Podobnie, jak w poprzednim wypadku
turyści próbując omijać niebezpieczne miejsce, rozdeptywali roślinność występującą przy
szlaku. Aby temu zapobiec postanowiono przykryć cały ten odcinek szlaku 30 cm warstwą
żwiru. Wszystkie zmiany wprowadzone w tym działaniu zostały skonsultowane z monitorem
projektu, a ich przeprowadzenie nie wpłynęło na wielkość pierwotnego budżetu tego
działania. Komisja Europejska, pismem z dnia 09.08.2013 roku (ENV.E3 MM/jv ARES
(2013) 2858557) pozytywnie ustosunkowała się do tych zmian.

Fot. 12. Nowa kładka na ścieżce edukacyjnej "Suchary"
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Dla zachowania jednolitej technologii, jakości i terminu zakończenia robót (przed sezonem
turystycznym) oraz mając na uwadze stacjonujący już w terenie sprzęt, zaproponowano
wykonanie dodatkowych prac dotychczasowemu Wykonawcy tego działania. Było to
możliwe, gdyż przy tej wartości zamówienia (nie przekraczała ona kwoty 14000 Euro),
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy PZP, można zlecić dodatkowe prace bez stosowania przepisów
ustawy PZP dotyczących trybu wyboru wykonawcy. W dniu 8 kwietnia 2013 roku podpisano
umowę z firmą Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz na dodatkowe
prace, obejmujące wybudowanie 24 m drewnianej kładki o szerokości 1,5 m oraz czyszczenie
i wyżwirowanie fragmentu szlaku turystycznego „Wokół Wigier” na długości 25 m
i szerokości 3,0 m. Kopię umowy dołączono do raportu końcowego.
W 2016 roku zaproponowano dalsze rozszerzenie zakresu działania C.6. Dotyczyło ono
przebudowy platformy widokowej, zlokalizowanej nad zbiornikiem dystroficznym Suchar IV,
na trasie ścieżki edukacyjnej "Suchary". Platforma wybudowana została wiele lat temu niemal
bezpośrednio na ple torfowcowym, otaczającym zbiornik wodny. Powodowało to silne
oddziaływanie ruchu turystycznego na roślinność i zwierzęta zamieszkujące pło i zbiornik.
Potrzeba zachowania tego obiektu zagospodarowania turystycznego, a jednocześnie
konieczność ochrony zbiornika z otaczającym go płem, z wieloma cennymi przyrodniczo
gatunkami roślin (kilka gatunków torfowców, rosiczki) i zwierząt (ważki, chrząszcze wodne),
wymagała przebudowy konstrukcji platformy i odsunięcia jej od pła w kierunku brzegu
mineralnego. Szczegółowe koszty przebudowy platformy oraz projekt budowlany przesłano
do KE wraz z raportem z postępu nr 2.

Fot. 13. Przebudowana platforma widokowa na ścieżce edukacyjnej "Suchary"
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W grudniu 2016 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego na
"Przebudowę urządzenia turystycznego na obrzeżu zbiornika wodnego Suchar IV w m.
Krzywe" wyłoniono wykonawcę tego zadania - firmę Budownictwo Przyrodnicze DANBUD
Aleksander Daniłowicz (w ramach postępowania złożona została tylko jedna oferta). Umowa
na wykonanie przedmiotu zamówienia została podpisana 15 grudnia 2016 roku. Kopię
umowy dołączono do raportu końcowego. Prace, obejmujące rozbiórkę istniejącej budowli
i przebudowę jej konstrukcji, zostały zakończone 21.02.2017 roku. Środki finansowe na
wykonanie prac pochodziły w większości z tej samej kategorii budżetowej (Infrastructure)
oraz z kategorii Personal. Przesunięcia środków finansowych nie spowodowały zmiany
znaczącej w rozumieniu art. 15.2 Postanowień Wspólnych.
KE wyraziła zgodę na przeprowadzenie przebudowy platformy widokowej na ścieżce
edukacyjnej "Suchary" pismem z dnia 07 marca 2017 roku (Ref. Ares(2017)1192151 07/03/2017).
Rozszerzenie zakresu działań C.6 nie powoduje zmian między kategoriami budżetowymi
powyżej progu 10% i 30000 €, czyli nie powoduje zmiany znaczącej w rozumieniu art. 15.2
Postanowień Wspólnych.
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5.1.11. Działanie D.1. Monitoring
Cel: Ocena skuteczności podejmowanych działań ochronnych
Założone rezultaty: Sporządzenie 5 raportów dot. wpływu działań ochronnych na gatunki
i siedliska przyrodnicze objęte projektem
Osiągnięte rezultaty: Opracowanie 5 raportów zawierających opis skuteczności podjętych
działań ochronnych
Planowany termin rozpoczęcia zadania: II/2013, rzeczywisty: III/2013
Planowany termin zakończenia zadania: IV/2017, rzeczywisty: IV/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Beneficjent, przygotowując postępowanie publiczne na prowadzenie monitoringu, próbował
rozpoznać rynek i ponownie oszacować koszty całego działania. Okazało się, że wymagani do
realizacji działania specjaliści, którzy znają teren i działają w tym regionie, nie są
zainteresowani złożeniem oferty. W takiej sytuacji przejęcie wykonawstwa działania D.1
przez Beneficjenta było jedynym rozwiązaniem, pozwalającym terminowo zrealizować całe
działanie. Takie podejście było jednak związane ze zmianą znaczną w projekcie
i w rozumieniu Artykułu 15.2 Postanowień Wspólnych wymagało zgody KE. Beneficjent,
pismem z dnia 02.09.2013 roku (PN-070-74/13-LIFE11), wystąpił do Komisji o wyrażenie
zgody na tę zmianę. Aby dobrze móc wykonać to działanie Beneficjent, nie czekając na zgodę
Komisji Europejskiej, podjął działania związane z realizacją tego zadania. Komisja
Europejska przychyliła się do zaproponowanych zmian (pismo z dnia 20 stycznia 2014 r. ENV.E3 MM/jv ARES (2014) 119735), uwzględniając je w Zmianie nr 2 do umowy
o udzielenie dotacji, z dnia 07.02.2014 roku. Od tego momentu działanie D.1 było
realizowane siłami Beneficjenta - przez pracowników Pracowni Naukowo-Edukacyjnej.

Fot. 14. Prace podczas monitoringu roślin
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Szczegółowe wyniki skuteczności działań ochronnych (budowy przepustów dla płazów,
budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę, budowy kładek, usuwania niecierpka
gruczołowatego, koszenia i usuwania podrostów drzew i krzewów) zawarte zostały w pięciu
raportach z monitoringu. Kopie wszystkich raportów dołączono do raportu końcowego
z realizacji projektu.

Fot. 15. Prace podczas monitoringu płazów na odcinku drogi Krzywe - Słupie przylegającym
do systemu przepustów
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5.1.12. Działanie D.2. Ocena wpływu społeczno-gospodarczego projektu
Cel: Ocena wpływu działań przeprowadzonych w ramach projektu na rozwój społeczny
i gospodarczy terenu na którym był on wdrażany
Założone rezultaty: Raport z przeprowadzonej oceny
Osiągnięte rezultaty: Opracowano raport dot. oceny wpływu projektu na rozwój społeczny
i gospodarczy
Planowany termin rozpoczęcia zadania: II/2017, rzeczywisty: II/2016
Planowany termin zakończenia zadania: III/2017, rzeczywisty: III/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Beneficjent podjął decyzję o przyspieszeniu rozpoczęcia realizacji tego działania, aby
umożliwić wykonawcy lepsze przygotowanie opracowania. Przed ogłoszeniem postępowania
ustalono kwotę, jaka będzie przeznaczona na to działanie, dokonując rozpoznania cenowego.
Do porównania cen wzięto informacje uzyskane od dwóch potencjalnych wykonawców
usługi, którzy wykonywali podobne badania oraz z dwóch rozstrzygniętych przetargów na
podobne badania, dotyczące projektu LIFE12 NAT/PL/000034 oraz LIFE12
NAT/PL/000063. W kwietniu 2016 roku w ramach postępowania publicznego na
"Wykonanie oceny wpływu działań przeprowadzonych w ramach projektu LIFE11
NAT/PL/000431 „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000
Ostoja Wigierska” na lokalną gospodarkę i społeczeństwo", spośród 6 oferentów wyłoniony
został wykonawca działania - Piotr Łukowski z Leszczewka. Wykonawca, po podpisaniu
umowy w dniu 21.04.2016 roku, przystąpił do opracowania metodyki badań, w tym do
opracowania treści ankiet i zakresu pogłębionych wywiadów indywidualnych i grupowych.
Szczegółowa ocena wpływu projektu na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru zawarta jest
w wykonanym opracowaniu, które dołączone zostało do raportu końcowego z realizacji
projektu.
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5.1.13. Działanie F.3. Przygotowanie planu działań po zakończeniu projektu "After-Life"
Cel: Przygotowanie planu działań po zakończeniu realizacji projektu
Założone rezultaty: Zaplanowanie działań niezbędnych do podtrzymania efektów
ekologicznych projektu
Osiągnięte rezultaty: Wykonanie opracowania After-Life Conservation Plan
Planowany termin rozpoczęcia zadania: III/2017, rzeczywisty: IV/2017
Planowany termin zakończenia zadania: III/2017, rzeczywisty: IV/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Działanie było realizowane w ostatnich miesiącach trwania projektu, a jego rezultatem jest
opracowanie zawierające krótki opis przeprowadzonych działań, wraz z odnoszącą się do nich
strategią po zakończeniu projektu. Najważniejszą częścią opracowania jest rozdział dotyczący
planów działań, związanych z utrzymaniem efektu ekologicznego uzyskanego w ramach
zakończonego projektu. Określa on nie tylko zakres wymaganych działań, ale również
szacunkowe ich koszty i potencjalne źródła uzyskania dotacji na ten cel. Kopia opracowania
"After-Life Conservation Plan" dołączona została do raportu końcowego z realizacji projektu.
Realizacja projektu zapoczątkowała działania, które ze względu na swoje znaczenie będą
kontynuowane w następnych latach. Również uzyskane rezultaty skłaniają do podjęcia
dalszych działań, w ramach kolejnych akcji (projektów), które powinny kompleksowo
ujmować ochronę środowiska przyrodniczego całego obszaru "Ostoi Wigierskiej".
Generalnie, projekt potwierdził, że zastosowane zabiegi ochronne mają duże znaczenie dla
ochrony poszczególnych składników przyrody "Ostoi Wigierskiej" i wiele z nich należy
kontynuować w kolejnych latach. Żeby działania te były skuteczne muszą mieć społeczną
akceptację, która w znacznym stopniu zależy od poziomu wiedzy w społeczeństwie na temat
różnorodności organizmów, ich roli w przyrodzie, metodach ochrony itp. Ukształtowanie
w społeczeństwie odpowiednich postaw wobec przyrody wymaga kontynuowania działań
edukacyjnych, i to skierowanych do bardzo różnych grup odbiorców (np. rolników, leśników,
służb ochrony przyrody, nauczycieli).
Uzyskane w projekcie rezultaty oraz dalsze działania, planowane już po zakończeniu
projektu, znacząco przyczynią się do zachowania i utrzymania w dobrym stanie siedlisk
i populacji zagrożonych gatunków na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”.
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5.1.14. Działanie F.4. Zewnętrzny audyt finansowy
Cel: Ocena poprawności realizacji projektu pod kątem finansowym
Założone rezultaty: Wykonanie audytu finansowego projektu
Osiągnięte rezultaty: Sporządzenie Raportu z audytu
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2017, rzeczywisty: II/2015
Planowany termin zakończenia zadania: IV/2017, rzeczywisty: IV/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Ze względu na długi okres realizacji projektu Beneficjent zdecydował, że zewnętrzny audyt
finansowy będzie dwuetapowy. 20 marca 2015 roku ogłoszony został przetarg na
"Dwuetapowy AUDYT projektu LIFE11 NAT/PL/000431 pn.: Czynna ochrona zagrożonych
gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska, współfinansowanego ze
środków finansowych Unii Europejskiej LIFE". Do przetargu przystąpiło czterech Oferentów,
z których najkorzystniejsze warunki przedstawiło Konsorcjum: Audit Lab Sp. z o.o. (lider),
DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J. (partner) z Opola. W dniu 24 kwietnia 2015 roku
zawarta została umowa na przeprowadzenie audytu. Pierwszy etap audytu obejmował
11 pierwszych kwartałów realizacji projektu (raport z I etapu został sporządzony 06.08.2015),
a drugi etap pozostałych 10 kwartałów oraz całość projektu (raport z II etapu sporządzony
został 15.12.2017). Zmiana terminu przeprowadzenia audytu została zaakceptowana przez KE
pismem z dnia 14.08.2015 roku (ENV E3 IM/AmC/ip Ares(2015)3398987).
Kopię raportu z I etapu audytu dostarczono do KE wraz z raportem z postępu nr 2, a kopię
raportu z II etapu dołączono do raportu końcowego z realizacji projektu.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli finansowej stwierdzono, że istnieje wystarczająca
pewność, iż dokumentacja projektu "Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na
obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska" LIFE11 NAT/PL/000431 odzwierciedla w sposób
prawdziwy i rzetelny przychody i koszty poniesione przez Wigierski Park Narodowy
w związku z realizacją ww. projektu w terminie określonym przez Komisję, zgodnie
z programem LIFE+, postanowieniami wspólnymi, zasadami rachunkowości i przepisami
krajowymi.
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5.1.15. Działanie F.5. Monitorowanie postępów realizacji projektu
Cel: Ocena poprawności realizacji projektu pod kątem finansowym
Założone rezultaty: Wykonanie audytu finansowego projektu
Osiągnięte rezultaty: Sporządzenie Raportu z audytu
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2012, rzeczywisty: IV/2012
Planowany termin zakończenia zadania: III/2017, rzeczywisty: III/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Wykonawca tego działania został wybrany w postępowaniu publicznym na "Monitorowanie
postępów realizacji projektu", ogłoszonym 22 października 2012 roku. W ramach
postępowania złożona została tylko jedna oferta - Agnieszki Zackiewicz z Suwałk, z którą
podpisano umowę na realizację przedmiotu zamówienia w dniu 12 listopada 2012 roku.
W ramach działania powstało 20 raportów kwartalnych, opisujących przebieg i postęp
realizacji projektu oraz problemy napotykane w poszczególnych kwartałach.
Raporty za okres od 01.10.2012 do 30.06.2016 roku (15 raportów kwartalnych) zostały
dostarczone do KE wraz z następującymi raportami: z raportem śródokresowym - 4 raporty,
z raportem z postępu nr 1 - 6 raportów, z raportem z postępu nr 2 - 5 raportów. Pozostałe
5 raportów kwartalnych dołączono do raportu końcowego z realizacji projektu.
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5.1.16. Działanie F.6. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu
Cel: Zakupienie sprzętu potrzebnego do realizacji projektu
Założone rezultaty: Zakupienie samochodu osobowego z napędem na 4 koła, dwóch
zestawów komputerowych z oprogramowaniem, kserokopiarki/urządzenia wielofunkcyjnego,
miernika pH i przewodności elektrolitycznej z walizką, obiektywu długoogniskowego Canon
oraz dwóch lornetek Nikon
Osiągnięte rezultaty: Zakupiono samochód osobowy z napędem na 4 koła, dwa zestawy
komputerowe z oprogramowaniem, kserokopiarkę/urządzenie wielofunkcyjne, miernik pH
i przewodności elektrolitycznej z walizką, obiektyw długoogniskowy Canon oraz dwie
lornetki Nikon
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2012, rzeczywisty: IV/2012
Planowany termin zakończenia zadania: I/2013, rzeczywisty: I/2013
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Wykonawcy tego działania zostali wyłonieni w drodze postępowań publicznych. Przetarg na
zakup samochodu osobowego z napędem na 4 koła został ogłoszony 07.12.2012 roku.
W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty, z których za najkorzystniejszą wybrano ofertę
firmy Auto-Lakus, Stanisław i Robert Winckiewicz Sp. J. w Suwałkach. Umowa na zakup
samochodu marki Suzuki Grand Vitara została podpisana 21 grudnia 2012 roku.
Postępowanie na "Dostawę sprzętu komputerowego oraz aparatury pomiarowej" ogłoszono
28.12.2012 roku, dzieląc zamówienie na dwie części: pierwsza dotyczyła dwóch zestawów
sprzętu komputerowego (w skład którego wchodzi: monitor, komputer stacjonarny, kolorowa
drukarka laserowa, skaner, klawiatura, myszka, oprogramowanie komputerowe - pakiet
graficzny - CorelDRAW Graphics Suite X6, pakiet biurowy - Office 2010 Professional) oraz

Fot. 16. Samochód z napędem na 4 koła Suzuki Grand Vitara zakupiony w ramach projektu
kserokopiarki/urządzenia wielofunkcyjnego, a druga miernika pH i przewodności
elektrolitycznej z walizką. W ramach postępowania wpłynęło 6 ofert, z czego 5 na pierwszą
część zamówienia i 1 na drugą część. Spośród ofert na sprzęt komputerowy wybrano firmę
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ACTiWA z Suwałk, z którą podpisano umowę w dniu 10.01.2013 roku. Dostawcą aparatury
pomiarowej została firma WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o. we
Wrocławiu (podpisano z nią umowę w dniu 10.01.2013 roku). Ponadto, po rozpoznaniu
rynku, zakupiono obiektyw długoogniskowy Canon oraz dwie lornetki Nikon. Zakupiony
sprzęt został odpowiednio oznakowany logotypami LIFE i Natura 2000 oraz numerem
i skróconą nazwą projektu. Zestaw fotografii przedstawiających zakupiony w ramach projektu
sprzęt i aparaturę został dostarczony do KE wraz z raportem z postępu nr 2.
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5.2. Dissemination actions
5.2.1. Objectives
Szereg działań zaplanowanych w projekcie miało na celu upowszechnienie realizacji projektu
oraz informacji o walorach przyrodniczych obszaru Natura 2000 "Ostoja Wigierska", ich
zagrożeniach i czynnej ochronie. Działania te polegały na:
- prowadzeniu strony internetowej projektu (E.4),
- wydaniu folderu o projekcie (E.1),
- wydaniu plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia (E.9),
- wykonaniu tablic informacyjno-edukacyjnych dotyczących projektu (E.3),
- wykonaniu tabliczek informacyjnych o projekcie - działaniu związanym z budową płyt
obornikowych (E.2),
- zorganizowaniu cyklu zajęć edukacyjnych (E.7),
- zorganizowaniu warsztatów (E.8),
- zorganizowaniu konferencji (E.6),
- zorganizowaniu wizyt studyjnych w ramach tworzenia sieci pomiędzy projektami oraz
braniu udziału w konferencjach, seminariach i innych spotkaniach dotyczących programu
LIFE (F.2),
- wyprodukowaniu gadżetów promujących projekt (E.10),
- wydaniu Raportu laika, opisującego w sposób niespecjalistyczny realizację projektu
(E.5),
- cyklicznym publikowaniu informacji o prowadzonych działaniach w ramach projektu
w Kwartalniku "Wigry",
- udziale w przygotowaniu filmu o projekcie dla TP.
Wszystkie nabyte towary lub wytworzone produkty zostały oznaczone logo LIFE, Natura
2000 oraz numerem i skróconą nazwą projektu. Również dokumentacja projektu, w tym
programy, zawiadomienia, sprawozdania i pisma związane z realizacją projektu posiadały
logo LIFE, Natura 2000 oraz nazwę projektu.
5.2.2. Dissemination: overview per activity
Przez cały czas realizacji projektu działało Biuro projektu, zlokalizowane w Suwałkach
w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Noniewicza 10, pok. 422,
w którym można było uzyskać informacje o projekcie, otrzymać nieodpłatnie materiały
wyprodukowane w ramach projektu (folder o projekcie, Raport laika, plakaty o inwazyjnych
gatunkach roślin) czy zapoznać się z treścią raportów i opracowań wykonanych w projekcie
(Raporty kwartalne z realizacji zadania „Monitorowanie postępów realizacji projektu”,
"Raport z realizacji monitoringu bezkręgowców - motyle", "Raport z realizacji monitoringu
efektów związanych z budową i modernizacją szlaków turystycznych", "Raport z realizacji
monitoringu jakości środowiska występowania trzepli zielonej i skójki gruboskorupowej",
"Raport z realizacji monitoringu kręgowców", "Raport z realizacji monitoringu roślin
naczyniowych", "Ocena wpływu społeczno-gospodarczego projektu", "Inception Report"
itp.). Opracowania te można także pobrać ze strony internetowej projektu
(http://www.life.wigry.org.pl/cms,page,16,raporty.html), która zawiera również szczegółowy
opis poszczególnych działań przeprowadzonych w ramach projektu. Wejście do Biura
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projektu oraz wszystkie pomieszczenia w siedzibie Beneficjenta w Krzywem, w których
przebywały osoby zaangażowane w realizację projektu, zostały oznakowane odpowiednim
szyldem, na którym widniała nazwa projektu, jego numer oraz logo LIFE i Natura 2000.
Biuro projektu czynne było od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00
(interesanci przyjmowani byli w godzinach 8:00-10:00). Obsługą Biura zajmowały się dwie
osoby z ZZP - asystent kierownika technicznego oraz asystent kierownika finansowego
projektu. Podczas różnych imprez, np. obchodów Europejskiego Dnia Natura 2000, Dnia
Informacyjnego LIFE czy podczas konferencji, warsztatów i zajęć edukacyjnych,
w widocznym miejscu prezentowany był baner typu roll-up (formatu 1 x 2 m), który zawierał
nazwę projektu, jego numer, logo LIFE i Natura 2000 oraz informację o źródłach
finansowania projektu.

Fot. 17. Baner promujący projekt podczas Konferencji naukowej podsumowującej projekt

Fot. 18. Tablica informacyjna dotycząca realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta
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W Biurze projektu oraz w siedzibie Beneficjenta cały czas funkcjonowały tablice
informacyjne (oznakowane logo LIFE i Natura 2000 oraz numerem i tytułem projektu), na
których zawieszane były m.in. ogłoszenia o prowadzonych postępowaniach publicznych.
Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu (listy obecności, zawiadomienia,
zaproszenia, ogłoszenia, dokumentacja przetargowa itp.) oznakowane były odpowiednimi
logami oraz numerem i tytułem projektu. Również powstałe w ramach projektu prezentacje
multimedialne, przygotowane na konferencję, warsztaty, szkolenia czy zajęcia edukacyjne,
zawierały wymagane oznakowania graficzne oraz numer i tytuł projektu.

Fot. 19. Przykładowe zaproszenie na warsztaty oraz tytułowa strona opracowania
wykonanego w ramach projektu z widocznymi oznakowaniami odnoszącymi się do
programu LIFE i Natura 2000
Tablice i tabliczki dotyczące projektu, które zawierają tytuł projektu, jego numer oraz logo
LIFE i Natura 2000, zostały umieszczone w następujących miejscach:
 tablice informacyjno-edukacyjne - przy leśniczówkach WPN (Królówek, Krzywe,
Leszczewek, Lipniak, Lipowe, Maćkowa Ruda, Mikołajewo, Wysoki Most) - 8 szt.
 tablice informacyjno-edukacyjne - przy przepustach dla płazów (przy drodze
powiatowej nr 1153B Okuniowiec-Wiatrołuża, przy drodze powiatowej nr 1150B
Krzywe-Słupie) - 2 szt.
 tabliczki informacyjne - przy płytach obornikowych i zbiornikach na gnojowicę
(w gospodarstwach: Leszczewo 11, Sobolewo 52, 56, 84) - 4 szt.
 tabliczki informacyjne - przy wybudowanych kładkach i przebudowanej platformie
widokowej na ścieżce edukacyjnej "Suchary” i na szlaku turystycznym "Wokół Wigier"
(w dolinie Czarnej Hańczy) - 6 szt.
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 tabliczki na drzwiach pomieszczeń, w których pracują osoby zaangażowane
w realizację projektu – 12 szt.
 tablice informacyjne projektu w Biurze projektu (Suwałki) i w siedzibie Beneficjenta
(Krzywe) - 2 szt.

Fot. 20. Tablica informacyjno-edukacyjna o projekcie przy leśniczówce w Krzywem

Fot. 21. Tablica informacyjno-edukacyjna o ochronie płazów przy wybudowanych
przepustach dla płazów na drodze Krzywe-Słupie
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Przez cały czas trwania projektu prowadzona była jego promocja, prezentowano rezultaty
uzyskane w ramach projektu oraz rozpowszechniano informacje o "Ostoi Wigierskiej", jej
walorach przyrodniczych i potrzebie ich ochrony. Doskonałą okazją do prezentacji rezultatów
projektu były różnego rodzaju konferencje, sympozja i seminaria. Przedstawiciele projektu
brali udział m.in. w:
- Konferencji naukowej "Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla
rodzimej przyrody", zorganizowanej w dniach 3-5 września 2014 roku w Gawrych Rudzie
przez Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" oraz Wigierski Park Narodowy
(przedstawiciele projektu wygłosili tam referat "Niecierpek gruczołowaty Impatiens
glandulifera – dwa lata usuwania, osiągnięte rezultaty, wstępne wnioski"),
- Konferencji naukowej "Nowe wyzwania w zakresie kontroli rozprzestrzeniania się
inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie", zorganizowanej w dniach 13-14
października 2015 roku w Warszawie przez GDOŚ (referat "Zwalczanie inwazyjnych
gatunków roślin na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i w jego otoczeniu"),
- Konferencji "Wpływ inwazyjnych gatunków roślin na bioróżnorodność w powiecie
sanockim", zorganizowanej 21 grudnia 2016 roku w Sanoku przez PWSZ w Sanoku
(referat: "Czynna ochrona rodzimej przyrody przed inwazją obcych gatunków roślin na
terenie Ostoi Wigierskiej"),
- IX Seminarium Technicznym SITK RP "Aktualne zagadnienia budownictwa
komunikacyjnego”, zorganizowanego w dniach 8-10 lutego 2017 roku w Suwałkach przez
SITK RP (referat: "Aspekty ochrony przyrody związane z inwestycjami liniowymi"),
- Międzynarodowej konferencji szkoleniowej "Ochrona różnorodności biologicznej
i ekosystemów", zorganizowanej w dniach 14-15 listopada 2017 roku w Augustowie przez
NFOŚiGW (referaty: Czynna ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt związanych
ze środowiskami podmokłymi Wigierskiego Parku Narodowego", "Monitoring gatunków
zwierząt związanych ze środowiskami podmokłymi Wigierskiego Parku Narodowego - na
przykładzie motyli i płazów".
Niektóre działania promocyjne nie były zaplanowane w projekcie. Tak było m.in.
w przypadku przygotowywania jednego z odcinków filmu z cyklu "Tańczący z naturą" (jest
to kontynuacja serii dokumentalnej "Dzika Polska"), zatytułowanego "Przyjaciele żab" czy
cyklicznych publikacji w Kwartalniku "Wigry". Film powstał na bazie dwóch projektów
LIFE, w tym projektu "Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura
2000 Ostoja Wigierska". Można było go obejrzeć w Telewizji Polskiej, m.in. w TVP Polonia,
w Internecie (http://tanczacyznatura.tvp.pl/21488490/odcinek-1-przyjaciele-zab) oraz na
płycie DVD wydanej przez Studio Design s.c. z Warszawy. Publikacje w Kwartalniku
"Wigry", wydawanym przez Wigierski Park Narodowy, zamieszczane były informacje
o realizacji projektu w danym kwartale. Zarówno realizacja filmu, jak i publikowanie
w Kwartalniku nie powodowały kosztów w budżecie projektu.
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5.2.2.1. Działanie E.1. Wydanie folderu informacyjnego o projekcie
Cel: Promocja projektu
Założone rezultaty: Wydanie folderu w nakładzie 2000 egz.
Osiągnięte rezultaty: Wydano folder upowszechniający projekt w nakładzie 2000 egz.
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2012, rzeczywisty: IV/2012
Planowany termin zakończenia zadania: IV/2013, rzeczywisty: I/2013
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Wyłonienie wykonawcy folderu było połączone z wyborem wykonawców gadżetów
promujących projekt. Opóźnienie realizacji przetargu na gadżety automatycznie wpłynęło na
termin zakończenie działania E.1. W wyniku przetargu, na który wpłynęło 5 ofert na
wykonanie folderu (część II przedmiotu zamówienia), wybrano wykonawcę - DAKA, Marek
Ugniewski, z którą 10.01.2013 roku podpisana została umowa. Wykonawca zakończył
realizację zamówienia 8 lutego 2013 roku, dostarczając wydrukowane foldery do siedziby
Wigierskiego Parku Narodowego, w nakładzie 2000 egzemplarzy. Egzemplarz folderu został
przekazany do KE wraz z raportem wstępnym.
Powstałe opóźnienie w wydaniu folderu nie wpłynęło istotnie na realizację innych zadań, ani
na termin realizacji projektu, zwłaszcza, że powstało w początkowej fazie projektu, jeszcze
przed większością zaplanowanych spotkań i działań edukacyjnych.

Fot. 22. Folder promujący projekt
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5.2.2.2. Działanie E.2. Wykonanie tabliczek informacyjnych o projekcie
Cel: Promocja projektu i działań ochronnych
Założone rezultaty: Wykonanie 5 tabliczek i zainstalowanie ich w terenie
Osiągnięte rezultaty: Wykonano 5 tabliczek i zainstalowano je w terenie, przy
wybudowanych płytach obornikowych
Planowany termin rozpoczęcia zadania: II/2013, rzeczywisty: II/2013
Planowany termin zakończenia zadania: II/2013, rzeczywisty: II/2013
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Z ocynkowanej blachy wykonano 5 tabliczek formatu A3, na których umieszczono
informacje o realizacji działania związanego z budową płyt obornikowych i zbiorników na
gnojówkę. Tabliczki zawierają również logo LIFE i Natura 2000 oraz tytuł i numer projektu.
Tabliczki zostały zamontowane na ścianach budynków lub płotach w bezpośrednim
sąsiedztwie wybudowanych płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę.

Fot. 23. Jedna z płyt obornikowych oznakowana tabliczką informującą o projekcie (tabliczka
przytwierdzona do ogrodzenia)
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5.2.2.3. Działanie E.3. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wybranych
działaniach
Cel: Promocja projektu i działań czynnej ochrony płazów
Założone rezultaty: Wykonanie 10 tablic i ustawienie ich w terenie
Osiągnięte rezultaty: Wykonano 10 tablic i ustawione je w terenie
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2013, rzeczywisty: II/2014
Planowany termin zakończenia zadania: IV/2013, rzeczywisty: III/2014
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
W czerwcu 2014 roku, w postępowaniu publicznym, wyłoniono wykonawcę działania RICOLAND DOM Górscy s. c. z Suwałk, z którym 02 lipca 2024 roku podpisano umowę.
Przedmiot umowy obejmował wykonanie i zainstalowanie w terenie 10 konstrukcji (dwóch
bez zadaszenia oraz ośmiu większych z zadaszeniem) z impregnowanego dwukrotnie drewna
dębowego, opartych na stopach betonowych z tablicami informacyjno-edukacyjnymi
o wybranych działaniach przeprowadzonych w ramach projektu, druk na płycie PCV
laminowanej folią UV. Wykonawca zakończył zlecenie 10 sierpnia 2014 roku. Fotografie
tablic, wraz z mapką ich rozmieszczenia na obszarze "Ostoi Wigierskiej", zostały przekazane
do KE wraz z raportem z postępu nr 1.

Fot. 24. Jedna z tablic informacyjno-edukacyjnych dotycząca projektu (tablica zainstalowana
przy osadzie leśnej w Krzywem)
Termin wykonania tego działania został przesunięty za zgodą KE (pismo ARES (2012)
1148545 z dnia 11 kwietnia 2014 roku). Powodem zmiany terminu wykonania działania był
fakt, że zaplanowano ustawienie tablic przy przepustach dla płazów (działanie C.4), których
całkowite zakończenie budowy przypadło na koniec 2014 roku. Ponadto, na tablicach tych
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zaplanowano m.in. fotografie wykonanych przepustów, co można było zrobić dopiero
w okresie wiosenno-letnim następnego roku. Zdecydowano się zatem na wykonanie
i ustawienie tablic po sezonie zimowym, w sprzyjających warunkach pogodowych i po
wykonaniu zdjęć przepustów. Zmiana ta nie wpłynęła na realizację innych zadań projektu,
a jedynie przyczyniła się do lepszej realizacji działania E.3.
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5.2.2.4. Działanie E.4. Strona internetowa o projekcie
Cel: Promocja projektu, upowszechnianie wiedzy o "Ostoi Wigierskiej"
Założone rezultaty: Opracowanie i prowadzenie strony projektu
Osiągnięte rezultaty: Strona (podstrona) internetowa projektu
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2012, rzeczywisty: IV/2012
Planowany termin zakończenia zadania: IV/2017, rzeczywisty: IV/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
W wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego na "Redagowanie i zamieszczanie
informacji o projekcie i postępach w jego realizacji w Internecie", na które wpłynęło pięć
ofert, wyłoniono wykonawcę tego działania - firmę Like Apps Małgorzata Miszkiel z siedzibą
w Sejnach. Po podpisaniu 26 listopada 2012 roku umowy z wykonawcą, w ciągu kilkunastu
dni opracowana została strona projektu, zarówno pod względem funkcjonalnym,
merytorycznym, jak i graficznym. Od tego czasu wszystkie informacje o projekcie,
aktualności i kalendarium były regularnie aktualizowane. Dostęp do strony jest możliwy
poprzez link zamieszczony na stronie głównej Wigierskiego Parku Narodowego lub
bezpośrednio pod adresem http://www.life.wigry.org.pl/cms.html.

Fot. 25. Obraz głównej strony internetowej projektu LIFE11 NAT/PL/000431
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Strona jest dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Na stronie
dostępne są informacje o projekcie oraz jego rezultatach, w tym szczegółowe opisy
poszczególnych działań (w zakładce "O projekcie"), harmonogram działań, opis obszaru
objętego projektem, rezultaty projektu - opracowania i raporty w postaci pdf (w zakładce
"Raporty i publikacje"). Do dnia przygotowania niniejszego Raportu na stronę projektu były
75477 wejścia (1144 wejść/miesiąc).
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5.2.2.5. Działanie E.5. Raport laika
Cel: Promocja projektu
Założone rezultaty: Wydanie raportu dwujęzycznego w formie papierowej, w formacie A4,
objętości ok. 16 str., w nakładzie 200 egz. oraz cyfrowej na płycie CD (50 szt.)
Osiągnięte rezultaty: Wydano raport dwujęzyczny (polski, angielski) w wersji papierowej,
w formacie A4, objętości 28 str., w nakładzie 200 egz. oraz w wersji cyfrowej na płycie CD
(50 szt.)
Planowany termin rozpoczęcia zadania: III/2017, rzeczywisty: IV/2017
Planowany termin zakończenia zadania: III/2017, rzeczywisty: IV/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
30 listopada 2017 roku zakończono opracowywanie, skład i powielenie Raportu laika.
Realizacja tego działania została opóźniona w stosunku do pierwotnego planu, co wynikało
z przeciągnięcia się w czasie niektórych działań (C.1, C.2, D.1, E.6, E.8). Zmianie uległ też
jeden z parametrów technicznych raportu, a mianowicie objętość opracowania - została
zwiększona z 16 do 28 stron. Raport dostępny jest zarówno w wersji papierowej, jak
i cyfrowej (w postaci pdf) na płytach CD oraz na stronie internetowej projektu.
Raport laika zawiera krótką charakterystykę poszczególnych działań przeprowadzonych
w ramach projektu, ze zwróceniem uwagi na efekty końcowe tych działań. Publikacja jest
rozpowszechniana podczas różnych okazji, związanych z programem LIFE i działalnością
Wigierskiego Parku Narodowego. Egzemplarz Raportu laika dołączono do raportu
końcowego z realizacji projektu.

Fot. 26. Okładka Raportu laika
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5.2.2.6. Działanie E.6. Organizacja konferencji
Cel: Promocja projektu i wiedzy o czynnej ochronie przyrody
Założone rezultaty: Zorganizowanie konferencji dwudniowej dla 50 osób
Osiągnięte rezultaty: Zorganizowanie dwóch konferencji - dwudniowej dla 50 osób
i trzydniowej dla 90 osób
Planowany termin rozpoczęcia zadania: II/2014, rzeczywisty: II/2014
Planowany termin zakończenia zadania: II/2014, rzeczywisty: III/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
22 kwietnia 2014 roku Beneficjent rozpoczął postępowanie publiczne na zorganizowanie
dwudniowej konferencji dla 50 osób. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty,
z których jedna znacznie przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację zadania, 2 oferty nie
wykazały lokalizacji miejsca, w którym miałaby się odbyć konferencja. Zamawiający
poprosił mailem o uzupełnienie tych ofert o szczegółową lokalizację konferencji.
W odpowiedzi jeden Oferent wycofał swoją ofertę, natomiast drugi podał informację, że
zamierza skorzystać z zaplecza hotelowo-konferencyjnego Hotelu Nad Wigrami w Gawrych
Rudzie. Ze względu na fakt, iż Hotel Nad Wigrami złożył również ofertę Zamawiający
poprosił o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji przedstawiciela Hotelu Nad Wigrami. Uzyskane
wyjaśnienia wskazywały, że jedna z nich została przygotowana bez należytego rozpoznania
i możliwości jej realizacji. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję
o unieważnieniu tej oferty i wybraniu najkorzystniejszej, ważnej oferty Wigierskiego Ośrodka
Turystyczno-Wypoczynkowego Głowacki spółka jawna (Hotel nad Wigrami). Umowa na
realizację przedmiotu zamówienia została podpisana 06 maja 2014 roku.

Fot. 27. Sesja referatowa podczas konferencji, która odbyła się w 2014 roku
W dniach 27-28 maja 2014 roku odbyła się konferencja poświęcona projektowi i poruszanym
w nim zagadnieniom, podczas której wygłoszono 16 referatów. W konferencji uczestniczyli
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m.in. przedstawiciele parków narodowych, parków krajobrazowych, organizacji
pozarządowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i uczelni wyższych, w tym
beneficjenci innych projektów LIFE. Sprawozdanie z konferencji dostarczono do KE wraz
z raportem z postępu nr 1, natomiast kopię listy obecności wraz z raportem z postępu nr 2.
17 stycznia 2017 roku, w trybie zaproszenia do składania ofert, wyłoniono wykonawcę
trzydniowej konferencji dla 80 osób, podsumowującej realizację projektu. Został nim
Wigierski Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Głowacki spółka jawna w Gawrych Rudzie,
który jako jedyny przystąpił do postępowania. Do udziału w konferencji zgłosiło się ponad
100 osób. Beneficjent, ze względu na tak duże zainteresowanie imprezą, postanowił
zwiększyć liczbę uczestników konferencji z 80 do 90 osób. W dniach 25-27 września 2017 r.
odbyła się konferencja, podczas której wygłoszono 26 referatów oraz zaprezentowano
10 posterów. W konferencji oficjalnie uczestniczyło 90 osób (faktycznie było ich znacznie
więcej), reprezentujących kilkadziesiąt instytucji, w tym 11 parków narodowych i 7 parków
krajobrazowych. Sprawozdanie z konferencji, wraz z kopią listy obecności, dołączono do
raportu końcowego z realizacji projektu.

Fot. 28. Sesja referatowa podczas konferencji, która odbyła się w 2017 roku
Pierwotnie zaplanowano tylko jedną konferencję - w 2014 roku. Pod koniec realizacji
projektu Beneficjent uznał, że należy zorganizować drugą konferencję, na której
przedstawione zostaną rezultaty projektu. Propozycję taką zawarł w raporcie z postępu nr 2,
załączając szczegółową kalkulację organizacji konferencji dla 80 osób i wskazując źródło
pochodzenia środków finansowych (oszczędności w innych działaniach). Komisja
Europejska, pismem z dnia 07.03.2017 roku (ARES (2017)1192151) zaakceptowała
wykorzystanie oszczędności na zorganizowanie dodatkowej konferencji. Jedyna zmiana, jaka
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zaszła w stosunku do propozycji zorganizowania konferencji, przedstawionej w raporcie
z postępu nr 2, polegała na zwiększeniu liczby jej uczestników z 80 do 90 osób. Zmiana ta
została skonsultowana z Monitorem Zewnętrznym.

Fot. 29. Sesja posterowa podczas konferencji, która odbyła się w 2017 roku
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5.2.2.7. Działanie E.7. Organizacja zajęć edukacyjnych
Cel: Promocja projektu i popularyzacja wiedzy o przyrodzie "Ostoi Wigierskiej" oraz
różnych aspektach ochrony środowiska przyrodniczego
Założone rezultaty: Przeprowadzenie 10 zajęć dla 300-500 osób
Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono 12 zajęć dla 425 osób
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2012, rzeczywisty: IV/2012
Planowany termin zakończenia zadania: II/2016, rzeczywisty: III/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Działanie zostało rozpoczęte zgodnie z harmonogramem, w IV kwartale 2012 roku. Zajęcia
odbywały się w ramach „Zimowej Akademii Przyrody” (ZAP) - 6 zajęć oraz „Letniej
Akademii Przyrody” (LAP) - 6 zajęć i w większości trwały kilka dni (każdego dnia po kilka
godzin). Zajęcia były skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu parku i jego otuliny.
Zimą odbyły się zajęcia w następujących terminach: 15.12.2012 roku, 29.01-01.02.2013 roku,
3-6.02.2014 roku, 3-6.02.2015 roku, 2-5.02.2016 roku oraz 24-27.01.2017 roku. Zajęcia
dotyczyły m.in. takich zagadnień, jak: formy ochrony przyrody w Polsce i UE, obszary
Natura 2000 w naszym regionie, ekologia wybranych gatunków tzw. naturowych, biologia
i ekologia bobra, wydry, wilka, nietoperzy, sów i owadów latających, metody czynnej
ochrony tych zwierząt, sposoby oceny różnych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego,
mieszkańcy kropli wody, rozpoznawanie gatunków ptaków.

Fot. 30. Zajęcia edukacyjne kameralne w ramach Letniej Akademii Przyrody
W okresie letnim odbyły się zajęcia w następujących terminach: 23-26.07.2013 roku, 2227.07.2014 roku, 28-31.07.2015 roku, 3-4.08.2015 roku, 25-28.07.2016 roku oraz 25-
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28.07.2017 roku. Zajęcia dotyczyły m.in. takich zagadnień, jak: walory przyrodnicze obszaru
Natura 2000 "Ostoja Wigierska", bioróżnorodność, dendrologia, nocne owady, biologia
i ekologia bociana białego, wykorzystanie mikroskopów w zajęciach edukacyjnych, zioła
i medycyna naturalna, budowa komórek roślinnych i zwierzęcych, rozpoznawanie gatunków
drzew i krzewów oraz motyle nocne.

Fot. 31. Zajęcia edukacyjne w terenie w ramach Letniej Akademii Przyrody
Zaproszenia z programem zajęć lub sprawozdania z ich przeprowadzenia, łącznie z listami
obecności, przekazano do KE wraz z raportem wstępnym – program ZAP 29.01-01.02.2013,
raportem śródokresowym – program ZAP 15.12.2012, LAP 23-26.07.2013, raportem
z postępu nr 1 – program + lista obecności ZAP 3-6.02.2014, LAP 22-27.07.2014, ZAP 36.02.2015, raportem z postępu nr 2 – sprawozdanie + lista obecności ZAP 2-5.02.2016, LAP
3-4.08.2015, LAP 25-28.07.2016, 28-31.07.2015. Sprawozdania z zajęć edukacyjnych ZAP
24-27.01.2017 i LAP 25-28.07.2017, wraz z kopiami list obecności oraz brakujące listy
obecności (3), dołączono do raportu końcowego z realizacji projektu.
Pierwotnie zakładano, że w ramach projektu przeprowadzonych zostanie 10 zajęć
edukacyjnych. Bardzo duże zainteresowanie zajęciami skłoniło Beneficjenta do zaplanowania
i przeprowadzenia w 2017 roku dwóch dodatkowych zajęć z cyklu „Zimowa Akademia
Przyrody” oraz „Letnia Akademia Przyrody”, wykorzystując środki finansowe zaoszczędzone
w projekcie. Szczegółowa kalkulacja rozszerzenia zakresu tego działania została
przedstawiona w raporcie z postępu nr 2. Na rozszerzenie zakresu działania E.7 oraz
wykorzystanie na ten cel oszczędności w projekcie Beneficjent uzyskał akceptację KE
pismem z dnia 07.03.2017 (ARES (2017)1192151).
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5.2.2.8. Działanie E.8. Organizacja warsztatów
Cel: Promocja projektu, doskonalenie umiejętności w zakresie czynnej ochrony przyrody
i edukacji przyrodniczej
Założone rezultaty: Zorganizowanie 15 warsztatów
Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono 18 warsztatów
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2012, rzeczywisty: I/2013
Planowany termin zakończenia zadania: III/2016, rzeczywisty: IV/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Działanie rozpoczęto z niewielkim opóźnieniem - miało rozpocząć się w IV kwartale 2012
roku, a rozpoczęło się w I kwartale 2013 roku. Warsztaty zawsze były jednodniowe i odbyły
się w następujących terminach: 28.02.2013 roku, 04.10.2013 roku, 18.10.2013 roku,
31.05.2014 roku, 27.09.2014 roku, 21.03.2015 roku, 08.05.2015 roku, 23.05.2015 roku,
08.08.2015 roku, 26.09.2015 roku, 13.11.2015 roku, 14.05.2016 roku, 20.05.2016 roku,
21.05.2016 roku, 22.10.2016 roku, 19.05.2017, 21.08.2017, 28.10.2017 roku. Zajęcia były
kierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym do: rolników, nauczycieli różnych
poziomów nauczania, podmiotów i osób prowadzących działalność turystyczną, w tym
przewodników turystycznych, mieszkańców prowadzących działalność pozarolniczą, jednak
posiadających gospodarstwa i domostwa na terenie „Ostoi Wigierskiej” oraz innych
mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Warsztaty dotyczyły m.in.
takich zagadnień, jak: inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia, rośliny lecznicze
i przyprawowe, gospodarka rolna na obszarach cennych przyrodniczo, a w szczególności
programy rolnośrodowiskowe, formy udostępniania obszarów chronionych, nowe oferty
turystyki przyrodniczo-kulturalnej, geocaching jako nowa forma turystyki przyrodniczej
w Wigierskim Parku Narodowym, edukacja przyrodnicza - scenariusze zajęć, które można
prowadzić w oparciu o zasoby przyrodnicze Obszaru Natura 2000 "Ostoja Wigierska", zasady
udostępniania Wigierskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000, cenne przyrodniczo
siedliska na terenach użytkowanych rolniczo w granicach Wigierskiego Parku Narodowego,
zmiany w infrastrukturze turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego, mające na celu
ograniczenie presji turystycznej na najcenniejsze obszary parku, przystosowanie obiektów
infrastruktury turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, znaczenie martwego drewna
w lesie, narzędzia edukacyjne urozmaicające scenariusze zajęć przyrodniczych, metody
fabularyzacji eksperymentów przyrodniczych, umiejętności posługiwania się metodą
badawczą, sposoby dostosowania przestrzeni edukacyjnej do aktywnego prowadzenia zajęć
oraz możliwości wykorzystania przestrzeni Wigierskiego Parku Narodowego do realizacji
podstawy programowej w nauczaniu przyrody, techniki graficznego myślenia i notowania
w edukacji przedmiotów przyrodniczych.
Zaproszenia z programem warsztatów lub sprawozdania z ich przeprowadzenia, łącznie
z listami obecności, przekazano do KE wraz z raportem wstępnym – zaproszenie
z programem: warsztaty z dnia 28.02.2013, z raportem śródokresowym – zaproszenie
z programem: warsztaty z dnia 04.10.2013, 18.10.2013, z raportem z postępu nr 1 zaproszenia z programem + listy obecności: warsztaty z dnia 31.05.2014, 27.09.2014,
21.03.2015, 08.05.2015, 23.05.2015, z raportem z postępu nr 2 - sprawozdania z warsztatów
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+ listy obecności: warsztaty z dnia 08.08.2015, 13.09.2015, 14.05.2016, 20.05.2016,
21.05.2016, 22.10.2016, 26.09.2015. Sprawozdania z warsztatów przeprowadzonych
w dniach 19.05.2017, 2.08.2017 i 28.10.2017, wraz z kopiami list obecności oraz brakujące
listy obecności z 2013 roku (3), dołączono do raportu końcowego z realizacji projektu.

Fot. 32. Warsztaty dla przewodników turystycznych - zajęcia poświęconych pracy
przewodników z osobami niewidomymi

Fot. 33. Zajęcia kameralne podczas warsztatów dla nauczycieli
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Pierwotnie zakładano, że w ramach projektu przeprowadzonych zostanie 15 warsztatów.
Bardzo duże zainteresowanie warsztatami ze strony lokalnej społeczności oraz potrzeba jej
edukowania w zakresie możliwości udziału w czynnej ochronie przyrody, skłoniło
Beneficjenta do zaplanowania i przeprowadzenia w 2017 roku trzech dodatkowych
warsztatów, wykorzystując środki finansowe zaoszczędzone w projekcie. Szczegółowa
kalkulacja rozszerzenia zakresu tego działania została przedstawiona w raporcie z postępu nr
2. Na rozszerzenie zakresu działania E.8 oraz wykorzystanie na ten cel oszczędności
w projekcie Beneficjent uzyskał akceptację KE pismem z dnia 07.03.2017 (ARES
(2017)1192151).

Fot. 34. Warsztaty dla nauczycieli dotyczące technik graficznego myślenia i notowania
w edukacji przedmiotów przyrodniczych
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5.2.2.9. Działanie E.9. Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego
pochodzenia
Cel: Promocja projektu i popularyzacja wiedzy o inwazyjnych gatunkach roślin obcego
pochodzenia
Założone rezultaty: Wydanie trzech plakatów formatu B1 w łącznym nakładzie 12000 szt.
Osiągnięte rezultaty: Wydano trzy plakaty w łącznym nakładzie 12000 szt.
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2012, rzeczywisty: I/2013
Planowany termin zakończenia zadania: I/2013, rzeczywisty: I/2013
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
W lutym 2013 r. ogłoszony został przetarg na wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach
roślin obcego pochodzenia, na który wpłynęło 17 ofert. Spośród nich trzy oferty zostały
wycofane przez Oferentów, a dwie przekraczały wartość kwoty przeznaczonej na to zadanie.
Z pozostałych 12 ofert za najkorzystniejszą cenowo wybrano ofertę Drukarni PETIT Skład Druk - Oprawa Wojciech Guz i wspólnicy, Spółka Komandytowa z Lublina. Umowa na
„Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia” została podpisana
28.02.2013 roku, a odbiór wydrukowanych plakatów nastąpił 25.03.2013 roku.
Działanie rozpoczęto z niewielkim opóźnieniem, wynikającym z przedłużających się prac
Beneficjenta związanych z opracowaniem projektu graficznego plakatów. Opóźnienie to nie
miało jednak istotnego wpływu na zakończenie działania. Plakaty przekazano do KE,
w postaci wydruków i plików PDF, wraz z raportem wstępnym.

Fot. 35. Plakaty na temat inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia
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5.2.2.10. Działanie E.10. Gadżety promujące projekt z logo LIFE
Cel: Promocja projektu
Założone rezultaty: Zakupienie koszulek (500 szt.), przenośnej pamięci USB (500 szt.),
toreb płóciennych (2000 szt.)
Osiągnięte rezultaty: Zakupiono koszulki (500 szt.), przenośną pamięć USB (500 szt.), torby
płócienne (2000 szt.)
Planowany termin rozpoczęcia zadania: IV/2012, rzeczywisty: IV/2012
Planowany termin zakończenia zadania: IV/2012, rzeczywisty: III/2013
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Działanie zostało rozpoczęte zgodnie z harmonogramem (IV kw. 2012), ale jego zakończenie
przeciągnęło się aż na III kwartał 2013 roku. Wybór wykonawców tego działania został
połączony z wyborem wykonawcy folderu o projekcie (E.1). W wyniku przetargu
ogłoszonego 28.12.2012 roku, na który wpłynęło 5 ofert (4 z nich dotyczyły gadżetów,
a jedna tylko folderu), wyłoniono wykonawcę gadżetów – firmę Sitodruk S. C. w Suwałkach.
Umowa na wykonanie gadżetów została podpisana w dniu 10.01.2013 roku, a w następnym
miesiącu zakończona – Wykonawca dostarczył Zamawiającemu: 1000 szt. toreb płóciennych,
400 szt. koszulek t-shirt, 100 szt. koszulek typu "polo", 500 szt. przenośnej pamięci USB (100
szt. 16 GB, 100 szt. 8 GB, 300 szt. 4 GB). Egzemplarze gadżetów dostarczono do KE wraz
z raportem śródokresowym.
Ze względu na błędne podanie ilości toreb płóciennych w postępowaniu publicznym na
wykonanie gadżetów (zaniżono ich ilość o 1000 szt.), Beneficjent postanowił przeprowadzić
dodatkowe postępowanie tylko na torby. W wyniku przetargu ogłoszonego 16.09.2013 roku,
na który wpłynęło 10 ofert (jedna z nich została wycofana), wyłoniono wykonawcę – ATUT
PL Sp. z o. o. z Krakowa. Umowa na wykonanie 1000 szt. toreb płóciennych została
podpisana 30.09.2013 roku, a przedmiot zamówienia został dostarczony do Zamawiającego
pod koniec października 2013 roku.
Wyżej opisana zmiana w realizacji działania E.10 była przyczyną znacznego opóźnienia
w zakończeniu tego działania. Nie wpłynęło to jednak na realizację projektu, gdyż
Beneficjent dysponował już częścią gadżetów.
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5.2.2.11. Działanie F.2. Tworzenie sieci z innymi projektami
Cel: Promocja projektu, wymiana doświadczenia
Założone rezultaty: Zorganizowanie 5 zagranicznych wizyt studyjnych, udział w krajowych
spotkaniach (konferencjach, seminariach itp.) dot. programu LIFE, w tym projektu
Osiągnięte rezultaty: Zorganizowano 5 zagranicznych wizyt studyjnych, wzięto udział w 15
spotkaniach (konferencjach, sympozjach, seminariach itp.)
Planowany termin rozpoczęcia zadania: II/2013, rzeczywisty: I/2013
Planowany termin zakończenia zadania: III/2016, rzeczywisty: IV/2017
Proces realizacji zadania (zmiany, opóźnienia, napotkane problemy):
Działanie to dotyczyło kilku elementów: zagranicznych wizyt studyjnych, udziału
w konferencjach, sympozjach i seminariach krajowych oraz udziału w imprezach
promocyjnych dotyczących programu LIFE, w tym projektu LIFE11 NAT/PL/000431.
Zgodnie z planem zorganizowano 5 zagranicznych wizyt studyjnych, w których uczestniczyli
pracownicy Beneficjenta, zaangażowani w realizację projektu. W dniach 8-15 marca 2014
roku odbył się wyjazd do Hiszpanii (uczestniczyły w nim 4 osoby), a w dniach 4-10 maja
2015 roku do Portugalii (uczestniczyły w nim 4 osoby). Oba wyjazdy miały na celu wymianę
doświadczeń z przedstawicielami projektów realizowanych w ramach programu LIFE na
terenie tych krajów. Sprawozdania z tych wizyt dostarczono do KE wraz z raportem z postępu
nr 1.

Fot. 36. Przedstawiciele dwóch projektów LIFE z Polski i Hiszpanii podczas sesji terenowej
na terenie Parku Krajobrazowego IZKI w Kraju Basków (Hiszpania)
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W dniach 30 maja - 4 czerwca 2015 roku odbył się wyjazd do Włoch i Słowenii
(uczestniczyło w nim 5 osób), a w dniach 28 marca - 3 kwietnia 2016 roku odbył się wyjazd
do Włoch (uczestniczyły w nim 3 osoby). Podczas tych wyjazdów nawiązano kontakty
z przedstawicielami pięciu projektów LIFE realizowanych na terenie tych państw.
Szczegółowe sprawozdania z tych wizyt dostarczono do KE wraz z raportem z postępu nr 2.

Fot. 37. Przedstawiciele projektów LIFE z Polski i Słowenii na terenie Parku Regionalnego
w Cerknicy (Słowenia)
Ostatnia wizyta studyjna została zorganizowana w dniach 24-27 kwietnia 2017 roku w Estonii
(uczestniczyły w niej 4 osoby). Była to okazja do wymiany doświadczeń w realizacji
projektów LIFE. Dyskusje dotyczyły problemów czynnej ochrony cennych gatunków
i siedlisk przyrodniczych. W szczególności wymieniono doświadczenia związane z ochroną
takich gatunków, jak bóbr czy kormoran oraz zwalczania gatunków inwazyjnych obcego
pochodzenia. Sprawozdanie z tej wizyty dołączono do raportu końcowego z realizacji
projektu.
Wszystkie wizyty studyjne odbyły się bez problemów i spotkały się z dużym
zainteresowaniem, zarówno ze strony Beneficjenta, jak i przedstawicieli wizytowanych
projektów LIFE.
Beneficjent nawiązał również kontakty z przedstawicielami innych projektów LIFE,
realizowanych głównie na terenie Polski. 28 sierpnia 2013 r. gościł u siebie sześcioosobową
grupę ze Szwecji, zaangażowaną w realizację projektu LIFE11 NAT/SE/000848. W dniach
25-26 września przyjął kilkunastoosobową grupę z Pienińskiego Parku Narodowego,
przedstawicieli projektu LIFE12 NAT/PL/000034. W trakcie tego spotkania omówione
zostały problemy i doświadczenia związane z realizacją projektów oraz nakreślona została
platforma współpracy (m.in. zaplanowana została wspólna wizyta studyjna we Włoszech
i Słowenii). 20 lutego 2015 roku odbył się wyjazd do Nadleśnictwa Głęboki Bród,
realizującego projekt LIFE11 NAT/PL/428. W trakcie kilkugodzinnego spotkania
75

wymienione zostały doświadczenia w zarządzaniu projektami oraz omówiono niektóre wyniki
uzyskane w ramach prowadzonych projektów. Jednym z efektów nawiązania współpracy było
zaplanowanie wspólnego wyjazdu studyjnego do Portugalii. Na zakończenie spotkania
zostało podpisane porozumienie o współpracy.

Fot. 38. Wizyta na terenie Nadleśnictwa Głęboki Bród, realizującego projekt dotyczący
ochrony głuszca
Przez cały czas Beneficjent utrzymywał ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem "Człowiek
i Przyroda", realizującym projekt LIFE12 NAT/PL/000063. Współpraca polegała na
wymianie doświadczeń w prowadzeniu projektów, wspólnym przygotowywaniu konferencji
i udziale w nich oraz wspólnym organizowaniu niektórych zagranicznych wizyt studyjnych.
Istotną działalnością Beneficjenta był udział w różnych konferencjach, sympozjach
i seminariach, na których prezentował rezultaty uzyskane w projekcie. W kwietniu 2013 roku
dwie osoby uczestniczyły w sesji naukowej zorganizowanej przez Klub Przyrodników
z Łagowa, dotyczącej ochrony gatunkowej. W trakcie spotkania nawiązano kontakty z innymi
beneficjentami programu LIFE i omówiono szereg aspektów związanych z zarządzaniem
projektem. Była to również okazja do zaprezentowania plakatów dotyczących inwazyjnych
gatunków roślin obcego pochodzenia, wykonanych w ramach projektu. W dniach 1-3 czerwca
2016 roku Beneficjent uczestniczył (na zasadzie współorganizatora) w konferencji pn. „Płazy
– znaczenie, zagrożenia i ochrona”, która odbyła się w Gawrych Rudzie na terenie
Wigierskiego Parku Narodowego. Była to konferencja kończąca realizację projektu LIFE12
NAT/PL/000063, realizowanego przez Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda". W trakcie
konferencji, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele parków narodowych, parków
krajobrazowych, organizacji pozarządowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska
i uczelni wyższych, wygłoszone zostały dwa referaty dotyczące rezultatów projektu: "Czynna
ochrona płazów w Wigierskim Parku Narodowym" (Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak)
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oraz "Płazy w edukacji Wigierskiego Parku Narodowego" (Joanna Adamczewska, Katarzyna
Łukowska). W trakcie sesji terenowej uczestnicy konferencji mogli zapoznać się
z wybudowanymi w trakcie projektu przepustami dla płazów w miejscowości Wiatrołuża
i Krzywe. Na zakończenie panelu dyskusyjnego, który odbył się w ostatnim dniu konferencji
uczestnicy mogli obejrzeć film „Przyjaciele żab”, nakręcony w ramach cyklu „Tańczący
z naturą”. Film prezentował wyniki realizacji dwóch projektów dotyczących ochrony płazów,
finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej LIFE (LIFE11 NAT/PL/000431 oraz
LIFE12 NAT/PL/000063). W dniach 1-2 września 2015 roku Beneficjent wraz ze
Stowarzyszeniem "Człowiek i Przyroda", zorganizowali konferencję pn. "Inwazyjne gatunki
roślin obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania".
Konferencja odbyła się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego beneficjentem było
Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda".

Fot. 39. Sesja referatowa podczas konferencji poświęconej inwazyjnym gatunkom roślin
obcego pochodzenia (Gawrych Ruda 2015)
W dniu 21 grudnia 2016 roku koordynator projektu - Lech Krzysztofiak, wziął udział
w konferencji zatytułowanej „Wpływ gatunków inwazyjnych na bioróżnorodność powiatu
sanockiego”. Organizatorem konferencji, która odbyła się w ramach projektu pn.: "Program
ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia
ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery
Karpaty Wschodnie", było Starostwo Powiatowe w Sanoku. Podczas konferencji poruszano
tematykę wpływu gatunków inwazyjnych na rodzimą szatę roślinną oraz metod ich
zwalczania. Lech Krzysztofiak przedstawił referat pt. „Czynna ochrona rodzimej przyrody
przed inwazją obcych gatunków roślin na terenie Ostoi Wigierskiej”, w którym zaprezentował
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efekty zwalczania niecierpka gruczołowatego, prowadzonego w ramach projektu LIFE11
NAT/PL/000431. W dniach 13-14 października 2015 roku dwóch przedstawicieli
Beneficjenta (Anna Krzysztofiak i Lech Krzysztofiak) wzięło udział w konferencji
zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, zatytułowanej
„Nowe wyzwania w zakresie kontroli rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych
w przyrodzie”. W spotkaniu brały udział osoby zajmujące się ochroną przyrody, m.in.
przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów marszałkowskich
i zarządców obszarów chronionych. W trakcie konferencji Lech Krzysztofiak wygłosił referat
pt.: "Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin na terenie Wigierskiego Parku Narodowego
i w jego otoczeniu".

Fot. 40. Sesja referatowa podczas konferencji poświęconej inwazyjnym gatunkom roślin
obcego pochodzenia (Warszawa 2015)
W dniach 8-10 lutego 2017 roku koordynator projektu - Lech Krzysztofiak wziął udział
w Seminarium Technicznym pt. "Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego",
zorganizowanym w Suwałkach przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
RP Oddział w Białymstoku, w którym uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących branżę
budownictwa drogowego, w tym projektanci, firmy budowlane oraz przedstawiciele zarządów
dróg z całej Polski. Podczas seminarium poruszano m.in. zagadnienia prawne i problemy
ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym. Lech Krzysztofiak przedstawił
referat pt. „Aspekty ochrony przyrody związane z inwestycjami liniowymi”, w którym
zaprezentował doświadczenia związane z ochroną płazów wzdłuż szlaków komunikacyjnych
(w tym wyniki projektu LIFE11 NAT/PL/000431). W dniach 14-15 listopada 2017
Beneficjent wziął udział w Międzynarodowej konferencji szkoleniowej "Ochrona
różnorodności biologicznej i ekosystemów", która odbyła się w Augustowie i była
współfinansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu
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Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podczas konferencji Lech Krzysztofiak
przedstawił referat "Czynna ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt związanych ze
środowiskami podmokłymi Wigierskiego Parku Narodowego", a Anna Krzysztofiak referat
"Monitoring gatunków zwierząt związanych ze środowiskami podmokłymi Wigierskiego
Parku Narodowego - na przykładzie motyli i płazów". Oba referaty zawierały wybrane
rezultaty projektu LIFE11 NAT/PL/000431. W dniach 9-10 grudnia 2017 Beneficjent wziął
udział w Konferencji Herpetologicznej, która odbyła się we Wrocławiu, prezentując dwa
referaty: "Platforma informatyczno-bazodanowa Monitoring płazów” (Lech Krzysztofiak,
Anna Krzysztofiak) oraz "Propozycja ogólnodostępnej bazy danych o występowaniu płazów
w Polsce i ich zagrożeniach wraz z przykładami podobnych rozwiązań informatycznych GIS"
(Lech Krzysztofiak, Anna Krzysztofiak).
Z punktu widzenia promocji projektu oraz programu LIFE, ważne były spotkania
organizowane w ramach Dnia Informacyjnego LIFE oraz Europejskiego Dnia Natura 2000.
W dniu 21 lutego 2013 roku przedstawiciele Beneficjenta (3 osoby) uczestniczyli w Dniu
Informacyjnym LIFE+, zorganizowanym przez NFOŚiGW w Warszawie, prezentując na
swoim stoisku materiały informacyjne dotyczące projektu. Podobne spotkanie, również
w Warszawie, odbyło się w dniu 1 lipca 2014 roku. Uczestniczyło w nim trzech
przedstawicieli Beneficjenta, prezentując dotychczasowe rezultaty projektu, a koordynator
projektu - Lech Krzysztofiak, wygłosił referat dotyczący doświadczeń w przygotowywaniu
wniosku aplikacyjnego i zarządzaniu projektem (wystąpienia były transmitowane on-line
w Internecie). W spotkaniu wzięło udział 210 uczestników, a w trakcie transmisji on-line
przebieg spotkania śledziło ponad 400 osób.

Fot. 41. Wystąpienie koordynatora projektu - Lecha Krzysztofiaka, podczas konferencji
zorganizowanej w trakcie Dnia Informacyjnego LIFE (Warszawa 2014)
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W dniu 23 maja 2015 roku Wigierski Park Narodowy, wspólnie ze Stowarzyszeniem
"Człowiek i Przyroda" - realizującym projekt LIFE12 NAT/PL/000063 oraz Nadleśnictwem
Głęboki Bród - współbeneficjentem projektu LIFE11 NAT/PL/000428, zorganizował
Europejski Dzień Natura 2000. W miejscowości Stary Folwark, przy Muzeum Wigier, można
było zapoznać się z trzema projektami realizowanymi w ramach programu LIFE, wziąć udział
w grach i zabawach przyrodniczych oraz uczestniczyć w warsztatach "Zamień nawłocie na
malwy przy płocie", realizowanych w ramach działania E.8. Można było również spróbować
przysmaków regionalnych kuchni. W imprezie wzięło udział ponad 200 osób. Podobną
imprezę Beneficjent zorganizował w dniu 21 maja 2016 roku, wspólnie ze Stowarzyszeniem
"Człowiek i Przyroda". Podczas spotkania przy Muzeum Wigier, można było zapoznać się
z projektami realizowanymi w ramach programu LIFE, wziąć udział w grach i zabawach
przyrodniczych oraz w warsztatach poświęconych inwazyjnym gatunkom roślin obcego
pochodzenia. W 2017 roku obchody Europejskiego Dnia Natura 2000 zostały przesunięte na
dzień 22 lipca i połączone z festynem organizowanym przez Gminę Suwałki. Podobnie jak
w poprzednich latach, impreza została zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem
"Człowiek i Przyroda". Podczas imprezy, w której wzięło udział kilkaset osób, dużym
powodzeniem cieszyło się stoisko dwóch projektów LIFE, prezentujące różne publikacje
związane z ochroną przyrody oraz gadżety promujące projekty.

Fot. 42. Stoisko projektów LIFE podczas Europejskiego Dnia Natura 2000 (Stary Folwark
2017)
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5.3. Evaluation of Project Implementation
Wszystkie działania zaplanowane w projekcie były podporządkowane jednemu
podstawowemu celowi, jakim była ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze
Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. Od początku Beneficjent miał świadomość, że rezultaty
niektórych działań będą najlepiej widoczne po pewnym czasie, niekiedy parę lat po
zakończeniu projektu, a duża część działań musi być kontynuowana przez wiele kolejnych lat.
Na etapie realizacji projektu działania takie miały jedynie zapoczątkować pewne procesy
(ochronę płazów na drogach, poprzez budowę przepustów – działanie C.4, ochronę
środowiska wodnego, poprzez budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę –
działanie C.5 czy ochronę rodzimej przyrody przed inwazyjnym gatunkiem obcego
pochodzenia – działanie C.3) lub stanowić ich kontynuację (powstrzymywanie procesów
naturalnej sukcesji w ekosystemach otwartych – działania C.1 i C.2 czy podnoszenie wiedzy
i kształtowanie postaw proekologicznych – działania E.7 i E.8).
Rozpatrując osiągnięte w projekcie rezultaty Beneficjent uważa, że osiągnął założone cele, co
w znacznym stopniu potwierdzają m.in. wyniki przeprowadzonego monitoringu skuteczności
działań ochronnych. Dla zachowania efektów tych działań niezbędna jest jednak ich
kontynuacja, co zostało zawarte w przygotowanym planie działań po zakończeniu projektu
"After-Life".
Realizacja projektu, obejmującego szeroki zakres działań ochronnych, przyczyniła się do
zdobycia przez Beneficjenta doświadczenia związanego z ochroną środowiska
przyrodniczego, a zwłaszcza ochrony rodzimej przyrody przed inwazją niecierpka
gruczołowatego – gatunku obcego pochodzenia. Doświadczenie to pozwoli Beneficjentowi na
dalsze podejmowanie skutecznej ochrony najcenniejszych gatunków roślin i siedlisk
przyrodniczych oraz może być wykorzystane przez innych w podobnych przedsięwzięciach.
Niektóre rezultaty projektu były widoczne niemal od razu po zakończeniu danego działania
i osiągnęły założone cele: działanie A.1. Przygotowanie zakupu gruntu pozwoliło na sprawne
i szybkie przeprowadzenie procesu wykupu 65 działek o łącznej powierzchni ponad 71 ha od
prywatnych właścicieli, działanie A.2. Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie
pozwolenia na budowę zbiorników na gnojówkę i uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych
pozwoliło na rozpoczęcie budowy czterech zbiorników i płyt obornikowych, działanie A.3.
Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę przepustów dla
płazów pozwoliło na rozpoczęcie budowy dwóch systemów przejść dolnych dla płazów,
działanie C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego pozwoliło na odtworzenie rodzimej
roślinności na obszarach objętych działaniem, działanie C.4. Budowa przepustów dla płazów
stworzyło warunki bezpiecznego przemieszczania się płazów w poprzek szlaków
komunikacyjnych zaraz po zakończeniu budowy lub w ciągu najbliższych kilku miesięcy
(w zależności od okresu zakończenia budowy), działanie C.5. Budowa płyt obornikowych
i zbiorników na gnojówkę pozwoliło na zatrzymanie spływu odcieków z pryzm obornika do
wód powierzchniowych i gleby zaraz po ich wybudowaniu, działanie C.6. Budowa kładek
umożliwiło ograniczenie negatywnego wpływu turystyki na przyrodę, a zwłaszcza na
roślinność znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku turystycznego i ścieżki
edukacyjnej. Również działanie D.1. Monitoring pokazało skuteczność działań ochronnych
zaraz po zakończeniu działania (niewątpliwie jednak działanie to powinno być kontynuowane
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po zakończeniu projektu, aby sprawdzić efekty zabiegów ochronnych w zróżnicowanych
warunkach środowiska).
Wśród pozostałych działań na szczególną uwagę zasługuje działanie E.4. Strona internetowa
o projekcie, co wynika z faktu, że na stronie internetowej projektu (która będzie utrzymywana
jeszcze przez co najmniej 5 lat) zamieszczone są rezultaty projektu, w tym raporty z efektów
podjętych działań ochronnych. Tabela poniżej przedstawia ocenę poszczególnych działań
realizowanych w ramach projektu pod kątem osiągnięcia zakładanego celu.
Task

Foreseen in the
revised proposal

Achieved

Evaluation

A.1. Przygotowanie zakupu
gruntu
DELIVERABLE

Sporządzenie operatów
szacunkowych dla 60
działek o łącznej
powierzchni ok. 68 ha

Sporządzono operaty
szacunkowe dla 65
działek o łącznej
powierzchni 71,2617 ha

Działanie zrealizowane bez
problemów, w większym wymiarze
niż pierwotnie planowano
(sporządzono operaty dla 5 działek
więcej, na łączną pow. ok. 3 ha).
Dokumenty znajdują się w siedzibie
Beneficjenta. Cel działania
osiągnięty

A.2. Przygotowanie
dokumentacji technicznej,
uzyskanie pozwolenia na
budowę zbiorników na
gnojowicę i uzgodnienia
dot. budowy płyt
obornikowych
DELIVERABLE

Sporządzenie 4 kpl
dokumentów

Sporządzono 4 kpl
dokumentów

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
planem. Dokumenty znajdują się
w siedzibie Beneficjenta. Cel
działania osiągnięty

A.3. Przygotowanie
dokumentacji technicznej i
uzyskanie pozwolenia na
budowę przepustów dla
płazów
DELIVERABLE

Sporządzenie 2 kpl
dokumentów

Sporządzono 2 kpl
dokumentów

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
planem. Dokumenty znajdują się
w siedzibie Beneficjenta. Cel
działania osiągnięty

B.1. Zakup gruntu
DELIVERABLE

Zakupienie ok. 68 ha

Zakupiono 71,2617 ha

Działanie zrealizowane bez
problemów, w większym wymiarze
niż pierwotnie planowano
(zakupiono ok. 3 ha gruntów
więcej). Cel działania osiągnięty

C.1. Odkrzaczanie

Wykonanie zabiegu na
pow. 20 ha

Wykonano zabieg na
pow. 24,38 ha

Działanie zrealizowane bez
problemów, w większym wymiarze
niż pierwotnie planowano (zabieg
wykonano na większej powierzchni
o 4,38 ha). Cel działania osiągnięty

C.2. Koszenie

Wykonanie zabiegu na
pow. 120 ha

Wykonano zabieg na
pow. 120,62 ha

Działanie zrealizowane bez
problemów, w większym wymiarze
niż pierwotnie planowano (zabieg
wykonano na większej powierzchni
o 0,62 ha). Cel działania osiągnięty

C.3. Usuwanie niecierpka
gruczołowatego

Wykonanie
jednokrotnego zabiegu
w sezonie przez 5 lat,
na pow. 30 ha

Zabieg wykonano 5-7
krotnie w sezonie przez
5 lat, na pow. ok. 50 ha

Działanie zrealizowane bez
problemów, w większym wymiarze
niż pierwotnie planowano (większej
krotności w sezonie i na większej
o 20 ha powierzchni). Cel działania
osiągnięty

C.4. Budowa przepustów

Wybudowanie 2

Wybudowano 2 systemy

Działanie zrealizowane bez
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dla płazów

systemów przepustów,
z 4 i 5 tunelami

przepustów, z 5 i 6
tunelami

problemów. Systemy przepustów
wybudowane zgodnie
z dokumentacją techniczną
i obowiązującymi przepisami, po
dostosowaniu ich do warunków
terenowych. Cel działania
osiągnięty

C.5. Budowa płyt
obornikowych i zbiorników
na gnojówkę

Wybudowanie 4 płyt
o łącznej pow. 136,5
m2 i 4 zbiorników o
łącznej poj. 117 m3

Wybudowano 4 płyty
o łącznej pow. 136,5 m2
i 4 zbiorniki o łącznej poj.
117 m3

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
planem. Cel działania osiągnięty

C.6. Budowa kładek

Rozbiórka kładek
o łącznej dł. 130 m,
wybudowanie kładek o
łącznej dł. 357 m,
budowa barier
i ogrodzenia o łącznej
dł. 182 m,
wyżwirowanie wylotu
szlaku na dł. 25 m

Rozebrano kładki
o łącznej dł. 130 m,
wybudowano kładki
o łącznej dł. 381 m,
wybudowano bariery
i ogrodzenia o łącznej dł.
182 m, wyżwirowano
wylot szlaku na dł. 50 m,
przebudowano platformę
widokowa

Działanie zrealizowane bez
problemów, w większym wymiarze
niż pierwotnie planowano
(wybudowano o 24 m więcej kładki
i wyżwirowano o 25 m więcej drogi
oraz przebudowano platformę
widokową). Cel działania osiągnięty

D.1. Monitoring
DELIVERABLE

Sporządzenie 5
raportów z badań
skuteczności działań
ochronnych;
opublikowanie raportów
na stronie internetowej
projektu

Sporządzono 5 raportów
z badań skuteczności
działał ochronnych;
opublikowano raporty na
stronie internetowej
projektu

Raporty z przeprowadzonych
badań potwierdziły dużą
skuteczność przeprowadzonych
działań ochronnych, zwłaszcza
dotyczących ochrony płazów
(wyraźnie wskazały, że stałe
przepusty pod drogami mają duże
znaczenie dla zachowania populacji
płazów w ciągu całego sezonu,
a nie tylko w okresach nasilonej ich
migracji), ochrony wód przed
zanieczyszczeniami pochodzącymi
z gospodarstw rolnych oraz
ochrony rodzimej flory przed
niecierpkiem gruczołowatym –
inwazyjnym gatunkiem obcym

D.2. Ocena wpływu
społeczno-gospodarczego
projektu
DELIVERABLE

Sporządzenie raportu
z badań; opublikowanie
raportu na stronie
internetowej projektu

Sporządzono raport
z badań; opublikowano
raport na stronie
internetowej projektu

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
planem. Cel działania osiągnięty

E.1. Wydanie folderu
informacyjnego o projekcie
DELIVERABLE

Wydanie folderu w
nakładzie 2000 egz.,
opublikowanie folderu
na stronie internetowej
projektu
Wykonanie 5 tabliczek
i zainstalowanie ich w
terenie

Wydano folder
w nakładzie 2000 egz.;
opublikowanie folderu na
stronie internetowej
projektu
Wykonano 5 tabliczek
i zainstalowano je
w terenie

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
planem. Cel działania osiągnięty

E.3. Wykonanie tablic
informacyjno-edukacyjnych
o wybranych działaniach

Wykonanie 10 tablic
i zainstalowanie ich w
terenie

Wykonano 10 tablic
i zainstalowano je
w terenie

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
planem. Cel działania osiągnięty

E.4. Strona internetowa o
projekcie

Opracowanie strony
internetowej o projekcie
i jej aktualizacja

Opracowano stronę
internetową o projekcie i
ją aktualizowano

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
planem. Zarejestrowano 1150
wejść/miesiąc. Cel działania

E.2. Wykonanie tabliczek
informacyjnych o projekcie

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
planem. Cel działania osiągnięty
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osiągnięty
E.5. Raport laika
DELIVERABLE

Sporządzenie Raportu
laika; opublikowanie
raportu na stronie
internetowej projektu

Sporządzono Raport
laika; opublikowano
raport na stronie
internetowej projektu

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
planem. Cel działania osiągnięty

E.6. Organizacja
konferencji

Zorganizowanie jednej
konferencji dla 50 osób

Zorganizowano dwie
konferencje dla 140 osób

Działanie zrealizowane bez
problemów, w większym wymiarze
niż pierwotnie planowano
(dodatkowo przeprowadzono jedną
konferencję dla 90 osób).
Konferencje cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem i były
dobrą platformą wymiany wiedzy
i doświadczenia w ochronie
przyrody. Cel działania osiągnięty

E.7. Organizacja zajęć
edukacyjnych

Zorganizowanie 10
zajęć dla 300-500 osób

Zorganizowano 12 zajęć
dla 425 osób

Działanie zrealizowane bez
problemów, w większym wymiarze
niż pierwotnie planowano
(dodatkowo przeprowadzono dwa
zajęcia). Zajęcia cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem wśród
lokalnej społeczności. Cel działania
osiągnięty, chociaż Beneficjent ma
świadomość, że potrzeby w tym
zakresie są znacznie większe

E.8. Organizacja
warsztatów

Zorganizowanie 15
warsztatów dla 450
osób

Zorganizowano 18
warsztatów dla 557 osób

Działanie zrealizowane bez
problemów, w większym wymiarze
niż pierwotnie planowano
(dodatkowo przeprowadzono trzy
warsztaty). Zajęcia cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem
wśród lokalnej społeczności.
Działanie powinno stać się
cykliczną akcją szkolenia osób
odpowiedzialnych za ochronę
przyrody na różnych szczeblach
administracji samorządowej,
państwowej oraz służb ochrony
przyrody. Cel działania osiągnięty

E.9. Wydanie plakatów o
inwazyjnych gatunkach
roślin obcego pochodzenia
DELIVERABLE

Wydanie trzech wzorów
plakatów w łącznym
nakładzie 12000 egz.

Wydano trzy wzory
plakatów w łącznym
nakładzie 12000 egz.

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
planem. Cel działania osiągnięty

E.10. Gadżety promujące
projekt
DELIVERABLE

Wyprodukowanie:
- koszulki (500 szt.)
- torby (2000 szt.)
- PenDrive (500 szt.)

Wyprodukowano:
- koszulki (500 szt.)
- torby (1000 szt.)
- PenDrive (500 szt.)

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
planem. Wszystkie gadżety
doskonale promują projekt i cieszą
się dużym zainteresowaniem.
Szczególnie dotyczy to płóciennych
toreb, które oprócz promowania
projektu (odpowiedni nadruk)
stanowią istotny wkład w walkę
z jednorazowymi opakowaniami.
Cel działania osiągnięty

F.2. Tworzenie sieci z
innymi projektami

Zorganizowanie pięciu
zagranicznych wizyt

Zorganizowano pięć
zagranicznych wizyt

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
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studyjnych

studyjnych

planem. Działanie z jednej strony
promowało projekt, a z drugiej
służyło wymianie doświadczeń
pomiędzy projektami. Cel działania
osiągnięty

F.3. Przygotowanie planu
działań po zakończeniu
projektu „After-Life”
DELIVERABLE

Opracowanie planu
działań „After-Life”;
opublikowanie
opracowania na stronie
internetowej projektu

Opracowano plan
działań „After-Life”;
opublikowano
opracowanie na stronie
internetowej projektu

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
planem. „After-Life” został
opracowany w celu zapewnienia
trwałości projektu. Cel działania
osiągnięty

F.4. Zewnętrzny audyt
finansowy
DELIVERABLE

Przeprowadzenie
audytu – sporządzenie
jednego raport

Przeprowadzono audyt –
sporządzono dwa raporty

Działanie zrealizowane bez
problemów, w nieco zmienionej
formie niż pierwotnie planowano
(zamiast jednego badania
końcowego przeprowadzono dwa
badania etapowe – w połowie
projektu i po jego zakończeniu). Cel
działania osiągnięty

F.5. Monitorowanie
postępów realizacji
projektu
DELIVERABLE

Sporządzenie 20
raportów kwartalnych;
opublikowanie raportów
na stronie internetowej
projektu

Sporządzono 20
raportów kwartalnych;
opublikowano raporty na
stronie internetowej
projektu

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
planem. Cel działania osiągnięty

F.6. Zakup sprzętu
niezbędnego do realizacji
projektu

Zakupienie:
- samochodu z
napędem na 4 koła
- zestawu
komputerowego z
oprogramowaniem (2
kpl)
-kserokopiarki/
urządzenia
wielofunkcyjnego
- miernika pH
i przewodności
- obiektywu
długoogniskowego
- lornetki (2 szt.)

Zakupiono:
- samochód z napędem
na 4 koła
- zestaw komputerowy
z oprogramowaniem (2
kpl)
-kserokopiarkę/
urządzenie
wielofunkcyjne
- miernik pH
i przewodności
- obiektyw
długoogniskowy
- lornetkę (2 szt.)

Działanie zrealizowane bez
problemów, zgodnie z przyjętym
planem. Cel działania osiągnięty

Najdroższym działaniem przeprowadzonym w projekcie była budowa dwóch systemów
przepustów dla płazów (działanie C.4). Po raz pierwszy takie działanie zostało zrealizowane
w systemie "projektuj, buduj", co oznaczało, że ten sam wykonawca wykonuje projekty
budowlane (w tym przypadku, w imieniu Inwestora czyli Wigierskiego Parku Narodowego,
czynił również wszelkie uzgodnienia i uzyskiwał stosowne pozwolenia) oraz realizuje
działania budowlane. Takie podejście metodyczne pozwoliło na sprawne, bezproblemowe
i szybkie przeprowadzenie działania. Również bardzo pozytywnie należy ocenić skuteczność
samych konstrukcji przepustów dla płazów. Wyniki monitoringu skuteczności działania tych
urządzeń potwierdziły ich bardzo duże znaczenie w ochronie płazów. Na zabezpieczonych
odcinakach dróg sporadycznie znajdowano martwe osobniki tych zwierząt. Obserwacje
prowadzone również poza okresami wędrówek sezonowych płazów potwierdziły, że płazy
korzystają z przejść pod jezdniami przez cały rok, co jeszcze bardziej podnosi znaczenie
wybudowanych konstrukcji.
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Szczególnie pozytywnie należy ocenić realizację działania C.3. Usuwanie niecierpka
gruczołowatego. Beneficjent nie miał dotychczas doświadczeń z usuwaniem tego gatunku na
tak dużą skalę. Stąd też pierwsze założenia metodyczne, przedstawione m.in. w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), były obarczone dużą dozą niepewności, gdyż
opierały się na danych literaturowych, często nieścisłych czy nawet sprzecznych ze sobą.
Pozytywne i elastyczne podejście Wykonawcy tego działania, do proponowanych w czasie
realizacji działania zmian metodycznych, pozwoliło na wypracowanie skutecznej metody
zwalczania gatunku. Metoda ta była już wielokrotnie prezentowana podczas różnych
krajowych konferencji naukowych, a w maju 2018 roku będzie przedstawiona na forum
międzynarodowym, podczas seminarium poświęconego gatunkom inwazyjnym w Europie
Środkowej, w Akademii Brandenburskiej "Schloss Criewen" (Niemcy) - referat: "Zwalczanie
niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera - metodyka i rezultaty" (Anna
Krzysztofiak, Wigierski Park Narodowy).
Wybudowanie płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę w czterech gospodarstwach
rolnych, usytuowanych w pobliżu rzek, także należy ocenić bardzo wysoko. Jest to
powszechnie znana metoda ochrony środowiska glebowego i wodnego przed
zanieczyszczeniami odzwierzęcymi, ale ze względu na koszty niezbyt często stosowana. Jej
skuteczność jest bardzo wysoka, gdyż odcieki z pryzm obornika nie przedostają się do
środowiska, lecz w 100% spływają do zbiorników.
Podobnie należy ocenić wszystkie wybudowane urządzenia na szlakach turystycznych
i edukacyjnych, kanalizujące ruch turystyczny. Zaraz po oddaniu ich do użytku zmniejszyły
one presję turystów na roślinność znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków.
Konieczność zwiększenia liczby zajęć edukacyjnych oraz warsztatów, przede wszystkim ze
względu na duże zainteresowanie nimi lokalnej społeczności, pozwala wysoko ocenić
zarówno merytoryczny poziom tych imprez, jak i ich organizację. Taką ocenę potwierdzają
wynik badań przeprowadzonych w ramach "Oceny wpływu społeczno-gospodarczego
projektu" (działanie D.2). 100% respondentów oceniło pozytywnie te działania. Dyrekcje
szkół w sposób szczególny podkreślały zalety szerokiej oferty edukacyjnej oraz bardzo dobrej
współpracy z pracownikami Wigierskiego Parku Narodowego w ramach realizacji projektu
LIFE. Jest to o tyle ważne, że edukacja dzieci i młodzieży - oprócz bezpośredniego wpływu
na stan świadomości ekologicznej osób młodych - pośrednio wywiera znaczący wpływ na
wiedzę przyrodniczą dorosłych.
Po raz pierwszy Beneficjent miał możliwość bezpośredniego zapoznania się z tak szerokim
wachlarzem projektów LIFE, realizowanych w innych krajach. Pozwoliło to na wymianę
doświadczeń, nawiązanie kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować kolejnymi
projektami, jak również na porównanie zaangażowania i sposobów realizacji przedsięwzięć.
To porównanie w większości przypadków wypadło bardzo pozytywnie dla Beneficjenta, co
znacząco wpłynęło na samoocenę i entuzjastyczne podejście do nowych projektów.
Efektywność rozpowszechniania wyników projektu była zadowalająca, o czym może
świadczyć zarówno liczba wejść na stronę internetową projektu, jak i bardzo duże
zainteresowanie uczestnictwem w konferencjach. Udało się też osiągnąć wszystkie założone
rezultaty dostarczalne projektu.
Koszty przeprowadzonych działań kształtowane były w wyniku prowadzonych postępowań
publicznych i nie odbiegały od poziomu przyjętego w regionie suwalskim.
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5.4. Analysis of long-term benefits
1. Korzyści środowiskowe Environmental benefits
a. Bezpośrednie i pośrednie ilościowe korzyści dla środowiska Direct and
indirect quantitative environmental benefits
Najważniejszą i bezpośrednią korzyścią dla środowiska, jaka wynika z realizacji projektu, jest
poprawa stanu ochrony lokalnych populacji płazów, w tym kumaka nizinnego Bombina
bombina (kod 1188) i traszki grzebieniastej Triturus cristatus (kod 1166), trzepli zielonej
Ophiogomphus cecilia (kod 1037), czerwończyka nieparka Lycaena dispar (kod 1060), skójki
gruboskorupowej Unio crassus (kod 1032), derkacza Crex crex (kod A122), lipiennika
Loesela Liparis loeselii (kod 1903), brzozy niskiej Betula humilis, tłustosza pospolitego
Pinguicula vulgaris, fiołka torfowego Viola epipsila oraz różnych gatunków torfowców
Sphagnum na obszarze objętym projektem.
Przeprowadzone działania zabezpieczania odcinków dróg, na których płazy masowo ginęły
pod kołami pojazdów, poprzez budowę przepustów (działanie C.4), poprawiło stan ochrony
tych zwierząt. Było to działanie bezpośrednio oddziałujące na populacje płazów. W jego
wyniku śmiertelność płazów na wybranych odcinkach dróg zmniejszyła się w poszczególnych
latach o 90-100%. Przed wybudowaniem systemu przepustów na drodze Krzywe - Słupie
śmiertelność płazów na tym odcinku drogi, w okresie wiosennych migracji, wynosiła od 100
do 140 osobników (w ciągu godziny na 100 m drogi, na obu jej pasach), a na drodze
Okuniowiec – Wiatrołuża od 40 do 100. Po wybudowaniu przepustów w całym okresie
prowadzenia monitoringu (2014-2017) na zabezpieczonych odcinkach dróg stwierdzono tylko
10 martwych płazów – na drodze Krzywe - Słupie oraz 5 na drodze Okuniowiec – Wiatrołuża
(śmiertelność płazów w poszczególnych latach badań wahała się od 0 do 1,6 osobnika/100 m
drogi/godzinę).
Również działania C.1 Odkrzaczanie i C.2. Koszenie miały bezpośredni wpływ na ochronę
siedlisk przyrodniczych – poprzez powstrzymanie procesów naturalnej sukcesji
w ekosystemach otwartych. Zwłaszcza usunięcie podrostów drzew i krzewów, z powierzchni
ponad 24 ha, przyczyniło się do utrzymania zbiorowisk nieleśnych oraz ochrony niektórych
stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin. Szczególnie istotne było przeprowadzenie
zabiegu usuwania podrostów drzew i krzewów na torfowisku alkalicznym w dolinie Czarnej
Hańczy, gdzie znajdują się jedyne na terenie „Ostoi Wigierskiej” stanowiska brzozy niskiej
oraz tłustosza pospolitego. Ponadto, działania te poprawiły warunki występowania: skalnicy
torfowiskowej Saxifraga hirculus (kod 1528), wątlika błotnego Hammarbia paludosa,
kruszczyka błotnego Epipactis palustris, lipiennika Loesela Liparis loeselii (kod 1903),
wyblina jednolistnego Malaxis monophyllos, gnidosza królewskiego Pedicularis sceptrumcarolinum, kosatki kielichowatej Tofieldia calyculata i tłustosza pospolitego Pinguicula
vulgaris. Podobnie działanie C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego miało bezpośredni
wpływ na ochronę siedlisk i stanowisk niektórych rzadkich gatunków roślin. Znaczące
ograniczenie występowania tego inwazyjnego gatunku powstrzymało proces degradacji
siedlisk oraz wypierania rodzimych gatunków roślin, w tym fiołka torfowego.
Pozostałe działania miały pośredni wpływ na stan ochrony gatunków lub siedlisk
przyrodniczych. Część z nich miała charakter przygotowawczy (działania: A.1.
Przygotowanie zakupu gruntu, A.2. Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie
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pozwolenia na budowę zbiorników na gnojowicę i uzgodnienia dot. budowy płyt
obornikowych, A.3. Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na
budowę przepustów dla płazów), część w sposób pośredni wpływała na stan ochrony
gatunków i siedlisk (działania: B.1. Zakup gruntu, C.5. Budowa płyt obornikowych
i zbiorników na gnojówkę, C.6. Budowa kładek), a pozostałe prowadziły do lepszego
rozpowszechnienia wiedzy o projekcie, jego efektach oraz do stworzenia trwałego poparcia
społecznego dla działań prowadzonych w ramach projektu (działania informacyjnoedukacyjne).
b. Znaczenie projektu dla istotnych problemów ochrony środowiska oraz
polityki środowiskowej Relevance for environmentally significant issues or
policy areas
Projekt, poprzez działania bezpośrednio i pośrednio oddziałujące na ochronę populacji
płazów, w tym kumaka nizinnego Bombina bombina (kod 1188) i traszki grzebieniastej
Triturus cristatus (kod 1166), ważki trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia (kod 1037),
motyla czerwończyka nieparka Lycaena dispar (kod 1060), małża skójki gruboskorupowej
Unio crassus (kod 1032), ptaka derkacza Crex crex (kod A122) oraz roślin naczyniowych,
w tym: lipiennika Loesela Liparis loeselii (kod 1903) oraz różnych gatunków torfowców
Sphagnum, przyczynił się do poprawy wdrażania w Polsce zapisów Dyrektywy Siedliskowej
(Dyrektywa Rady 92/43/EWG) oraz Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa 2009/147/WE).
Działania: C.1. Odkrzaczanie, C.2. Koszenie, C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego, C.4.
Budowa systemów przepustów dla płazów, C.5. Budowa płyt obornikowych i zbiorników na
gnojówkę oraz C.6. Budowa kładek przyczyniły się do skuteczniejszej ochrony gatunków
i siedlisk przyrodniczych objętych projektem. Działanie C.3 wpisuje się również w cel
5 Strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej na okres do 2020 roku, jakim jest
zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych oraz w założenia Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań
zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania
inwazyjnych gatunków obcych (Dz. U. UE L z dnia 4 listopada 2014 r.). Nawiązuje także do
krajowego prawa w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych,
a mianowicie do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie
listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska
przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U.
2011, nr 210, poz. 1260). Działanie C.5 nawiązuje do wymogów wynikających z Dyrektywy
Azotanowej (Dyrektywa 91/676/EWG). Wybudowane płyty obornikowe i zbiorniki na
gnojówkę skutecznie i w sposób trwały ograniczają przedostawanie się pierwiastków
biogennych z pryzm obornika do wód lub do gruntu. Również działanie A.1. Zakup gruntu
ma istotne znaczenie dla prowadzenia skutecznych działań ochronnych oraz ich planowania.
Przeprowadzone działania wynikały z zidentyfikowanych zagrożeń dla przyrody "Ostoi
Wigierskiej" i przyczyniły się do ich ograniczenia. Były one zgodne z zaleceniami zawartymi
w projekcie Planu Ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000
"Ostoja Wigierska", sformułowanymi dla poszczególnych obiektów ochrony. W celu
poprawy lub przynajmniej utrzymania dobrego stanu ochrony populacji gatunków roślin,
grzybów i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, konieczne jest jednak kontynuowanie
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i rozwijanie niektórych działań, co zostało uwzględnione w planie działań po zakończeniu
projektu "After-Life".
2. Długoterminowe korzyści i trwałość Long-term benefits and sustainability
a. Długoterminowe/jakościowe korzyści dla środowiska (Long-term/qualitative
environmental benefits)
Z przeprowadzonych w projekcie działań ochronnych, niektóre charakteryzują się szczególnie
dużą trwałością, co wynika z ich charakteru. Do nich należą działania związane z budową
urządzeń, takich jak: przepusty dla płazów (działanie C.4), płyty obornikowe i zbiorniki na
gnojówkę (działanie C.5) oraz kładki na szlaku turystycznym i ścieżce edukacyjnej (działanie
C.6). Wybudowane urządzenia przez cały czas będą przynosiły korzyści dla środowiska
przyrodniczego, ograniczając w znaczący sposób zagrożenia dla przyrody, wynikające
z ruchu samochodowego, nadmiernego ruchu turystycznego czy hodowli zwierząt
gospodarczych. Stałe urządzenia, chroniące płazy podczas ich wędrówek w ciągu całego
sezonu, są rozwiązaniem skutecznym i bardzo trwałym (będą działały przez dziesiątki lat),
a ich funkcjonowanie w niewielkim stopniu zależy od człowieka. Znacząco przyczynią się
one do zmniejszenie śmiertelności płazów na drogach czy ograniczeniu znaczenia drogi, jako
bariery, a tym samym pozytywnie wpłyną na stan ochrony lokalnych populacji tych zwierząt.
Zmniejszenie śmiertelności płazów, w tym traszki grzebieniastej Triturus cristatus (kod 1166)
i kumaka nizinnego Bombina bombina (kod 1188), w dwóch lokalnych populacjach tych
zwierząt, pozytywnie wpłynie na ich liczebność. Podobnie jest z płytami obornikowymi
i zbiornikami, chociaż w tym przypadku ich funkcjonowanie będzie zależało od człowieka jeżeli nie będą wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, to nie przyniosą środowisku
spodziewanych korzyści. Można jednak przypuszczać, że zlikwidowanie czterech źródeł
zanieczyszczeń (na dwóch rzekach), na odcinkach, na których występują cenne gatunki,
w tym trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (kod 1037) i skójka gruboskorupowa Unio
crassus (kod 1032), przyczyni się do poprawy warunków bytowania tych gatunków, a tym
samym do wzrostu wielkości ich populacji. Dużą trwałością powinny wykazać się również
kładki na szlakach, kanalizujące ruch turystyczny i zabezpieczające przed rozdeptywaniem
roślin bezpośrednio występujących przy szlakach. Zmiana przebiegu szlaku ścieżki
edukacyjnej "Suchary", a tym samym zlikwidowanie kładki nad Sucharem III, pozwoli na
odtworzenie się populacji rosiczek oraz na zregenerowanie pła torfowcowego, budowanego
przez kilka gatunków mchów torfowców. Korzyści dla środowiska będą wynikały również
z efektów działania B.1. Zakup gruntu. Wszystkie zakupione w ramach projektu grunty są
przeznaczone wyłącznie na cele ochrony przyrody. W niektórych przypadkach powstrzyma to
przed nadmierną zabudową terenu "Ostoi Wigierskiej", a tym samym przyczyni się do
ochrony miejsc występowania derkacza Crex crex (kod A122) oraz drożności korytarzy
ekologicznych. Na własnych terenach Wigierski Park Narodowy będzie mógł też łatwiej
przeprowadzać działania ochronne, wymagane dla zachowania odpowiedniego stanu ochrony
występujących tam gatunków czy siedlisk przyrodniczych.
b. Długoterminowe/jakościowe korzyści ekonomiczne Long-term / qualitative
economic benefits
Przeprowadzone działania ochronne pozytywnie wpłynęły na atrakcyjność turystyczną
obszaru "Ostoi Wigierskiej", co może przynieść konkretne korzyści ekonomiczne dla
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podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną. Wybudowanie nowych czy
przebudowa starych urządzeń turystycznych (kładki, platformy, bariery) pozytywnie wpłyną
na rozwój turystyki w regionie, zwiększając dochody z tego tytułu. Potwierdzają to badania
wpływu społeczno-gospodarczego projektu, przeprowadzone w ramach działania D.2. Dla
czterech gospodarstw rolnych z obszaru "Ostoi Wigierskiej" realizacja działania C. 5. Budowa
płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę już przyniosła wymierne korzyści ekonomiczne.
Gospodarstwa te wzbogaciły się w urządzenia, które ograniczają ich dotychczasowe straty,
wynikające z nieprawidłowo przechowywanego obornika. W przypadku składowania
obornika na niezabezpieczonym podłożu straty azotu i substancji organicznej mogą dochodzić
nawet do 60%. Gdy obornik jest przechowywany na płycie obornikowej, wyposażonej
w zbiornik (studzienkę odpływową), to wypłukane składniki wraz z wodą gnojową nie są
utracone lecz zostaną wykorzystane jako naturalny nawóz i wywiezione na pole. Ograniczy to
konieczność zakupu nawozów sztucznych. Wszystkie zrealizowane działania ochronne (C.1,
C.2, C.3, C.4, C.5, C.6) były wykonywane przy wykorzystaniu miejscowych firm, które
zdobyły przy tej okazji duże doświadczenie i zapewne łatwiej im będzie w przyszłości
znaleźć nowe, podobne zlecenia. Niektóre warsztaty (działanie E.8) przeznaczone były dla
przewodników turystycznych i osób prowadzących działalność związaną z turystyką. Ich
tematyka dotyczyła m.in. możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych "Ostoi
Wigierskiej" w działalności turystycznej oraz zasad pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Działania te przyczyniły się do wzrostu poziomu wiedzy na temat środowiska przyrodniczego
oraz sposobów organizacji imprez turystycznych, a tym samym do podniesienia kwalifikacji
zawodowych uczestników warsztatów. Podczas warsztatów swoje umiejętności zawodowe
podnosili również lokalni rolnicy oraz nauczyciele, reprezentujący różne poziomy nauczania.
Dla samego Beneficjenta realizacja projektu, a zwłaszcza aspekty związane z jego
zarządzaniem i rozliczeniem (F.1), była doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia
w prowadzeniu dużych projektów, co zaowocuje kolejnymi projektami ze środków
finansowych Unii Europejskiej.
c. Długoterminowe/jakościowe korzyści społeczne Long-term / qualitative social
benefits
Korzyści społeczne, wynikające z realizacji projektu, można rozpatrywać w kontekście usług
ekosystemowych: zaopatrzeniowych, wspomagających oraz kulturowych. Ponieważ potencjał
przyrody do dostarczania usług zależy od jej stanu - stanu ekosystemów, zatem
przeprowadzone w ramach projektu działania ochronne, wpływające na lepszy stan ochrony
przyrody, wzmacniały również potencjał przyrody do dostarczania usług. Działania C.1, C.2,
C.3, C.4, C.5 oraz C.6 były związane z ochroną różnorodności biologicznej, która jest
elementem usług zaopatrzeniowych. Społeczeństwo może korzystać z chronionych gatunków
roślin i zwierząt, obcując z przyrodą. Przeprowadzenie działań C.1 i C.2, a zwłaszcza
działania C.3, ukierunkowanych na zachowanie otwartego charakteru siedlisk oraz rodzimej
flory, pozwoliło na zachowanie funkcji tych siedlisk, co stanowi z kolei element usług
wspomagających. Większość przeprowadzonych działań zwiększyło potencjał obszaru "Ostoi
Wigierskiej" do dostarczania kulturowych usług geoekosystemów, czyli wartości
rekreacyjnych, estetycznych, naukowych i edukacyjnych. Przepusty dla płazów, poza
znaczeniem dla ochrony tej grupy zwierząt, mogą być wykorzystywane w procesie
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edukacyjnym. Odpowiednie zagospodarowanie turystyczne szlaków, mające przede
wszystkim kanalizować ruch turystyczny - chroniąc zagrożone gatunki i siedliska, może mieć
również aspekt rekreacyjny i edukacyjny. Szlaki, wyposażone w kładki, bezpiecznie
poprowadzą turystów do miejsc ciekawych przyrodniczo i umożliwią im kontakt
z niezakłóconą przyrodą, co może mieć pozytywny wpływ na ich zdrowie i samopoczucie.
Ponadto, wszystkie działania informacyjno-edukacyjne (zwłaszcza E.3, E.4, E.6, E.7 i E.8)
przyczyniły się do podniesienia w społeczeństwie wiedzy o środowisku przyrodniczym "Ostoi
Wigierskiej" i wpłynęły na poziom świadomości ekologicznej, która kształtuje odpowiednie
postawy obywateli wobec przyrody. Przeprowadzone działania edukacyjne nie tylko
uświadamiały społeczności lokalnej potrzebę prowadzenia działań ochronnych, ale również
pokazywały, jak można samemu, we własnym zakresie podejmować takie działania.
d. Kontynuowanie działań projektu przez beneficjentów lub inne podmioty
Continuation of the project actions by the beneficiary or by other
stakeholder
Realizacja projektu przyczyniła się do zachowania i utrzymania w dobrym stanie siedlisk
i populacji wybranych gatunków roślin i zwierząt na obszarze Natura 2000 „Ostoja
Wigierska”. Niektóre działania były kontynuacją działań ochronnych prowadzonych przez
Wigierski Park Narodowy już od wielu lat, a niektóre były przeprowadzone po raz pierwszy.
Część z tych działań będzie realizowana w kolejnych latach, zapewniając utrzymanie efektu
ekologicznego osiągniętego w ramach projektu. Uzyskane rezultaty w znacznym stopniu
potwierdziły skuteczność podejmowanych zabiegów ochronnych, pozwoliły na dokonanie ich
szczegółowej analizy i wypracowanie najskuteczniejszych metod działania. Rezultaty
projektu stanowią podstawę do szerokiej dyskusji na temat najskuteczniejszych sposobów
ochrony środowiska przyrodniczego. Skłaniają również do podejmowania dalszych
projektów, w których działania te będą stosowane, rozbudowywane i poddawane
szczegółowej analizie pod kątem ich skuteczności.
Projekt dostarczył istotnych informacji dotyczących czynnej ochrony płazów. Wyniki
uzyskane z monitoringu skuteczności funkcjonowania stałych przejść dla płazów pod drogami
potwierdziły, że przepusty mają duże znaczenie dla płazów nie tylko w okresach migracji
wiosennych i jesiennych, ale również w pozostałych okresach roku. Warto zatem budować
przejścia pod drogami dla tych zwierząt, dbając aby lokalizacja przepustów była prawidłowo
wyznaczona. Działania parku, związane z prowadzeniem monitoringu płazów przy szlakach
komunikacyjnych, muszą być zatem nadal prowadzone, a ich rezultaty powinny pomóc
w zlokalizowaniu miejsc na drogach, w których ginie pod kołami pojazdów najwięcej płazów.
Będą to miejsca, w których należy wybudować kolejne podziemne przejścia dla płazów.
Bardzo ważnym elementem projektu jest wypracowanie skutecznej metody zwalczania
niecierpka gruczołowatego. Usuwanie tej inwazyjnej rośliny obcego pochodzenia na obszarze
objętym działaniem było doskonałym doświadczeniem, które dało możliwość zastosowania
różnych podejść metodycznych. Wypracowana metoda została już zastosowana zarówno
w przypadku podobnych działań na obszarze parku, jak i na innych terenach. Dalsze
monitorowanie jej skuteczności na obszarach objętych projektem pozwoli na dokonanie
wnikliwszej jej oceny.
Rezultaty wszystkich pozostałych działań również potwierdziły ich przydatność w ochronie
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gatunków i siedlisk objętych projektem. Warto zatem, w miarę potrzeb i możliwości,
stosować je w ochronie przyrody „Ostoi Wigierskiej”.
Skuteczność wszystkich działań ochronnych w znacznym stopniu uzależniona jest od
świadomości ekologicznej społeczności lokalnych. Ukształtowanie w społeczeństwie
odpowiednich postaw wobec przyrody jest zadaniem niezwykle ważnym. Wszystkie działania
edukacyjne powinny być zatem kontynuowane i kierowane do bardzo różnych grup
odbiorców (rolników, leśników, służb ochrony przyrody, nauczycieli itd.).
Uzyskane w projekcie rezultaty oraz dalsze działania, planowane już po zakończeniu
projektu, znacząco przyczynią się do ochrony środowiska przyrodniczego „Ostoi
Wigierskiej”, w tym gatunków i siedlisk objętych projektem. Ważnym elementem
podejmowanych działań będzie dalsza promocja wyników projektu oraz udostępnianie ich
wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom.
Szczegółowe założenia prac, które przewidziane są do kontynuacji po zakończeniu projektu,
przedstawione zostały w przygotowanym przez Beneficjenta planie działań "After-Life".
e.

Możliwość powtórzenia, demonstracji, przeniesienia
Replicability, demonstration, transferability, cooperation

i

współpracy

Wyniki i doświadczenia uzyskane w ramach projektu są już wykorzystywane do
przygotowania kolejnych przedsięwzięć, m.in. w ramach programu LIFE. Wiele działań
możliwych jest do powtórzenia bez jakichkolwiek zmian, a inne należy dostosować do
konkretnych warunków i potrzeb. Przede wszystkim możliwe jest wykorzystanie
doświadczenia związanego z usuwaniem niecierpka gruczołowatego. Metodę zwalczania tego
gatunku można przenieść na inne obszary, prowadząc szczegółowy monitoring skuteczności
zabiegów, co pozwoli na zweryfikowanie jej przydatności. Do tej pory metodę tą, z dobrym
skutkiem, zastosowano przy realizacji projektu "Ochrona rodzimej flory przed gatunkami
roślin obcego pochodzenia na obszarach Natura 2000 Ostoja Wigierska, Sandr Brdy
i Roztocze Środkowe", finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(POIS.05.01.00-00-361/12-00), którego Beneficjentem było Stowarzyszenie "Człowiek
i Przyroda". Znalazła się ona również w projekcie "Ochrona rodzimej przyrody doliny
Czarnej Hańczy przed obcymi inwazyjnymi gatunkami", który będzie realizowany w latach
2018-2022 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS.02.04.00-000033/16). Ponadto, szczegółowy opis metody został udostępniony na potrzeby realizacji
projektu pn. "Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz
z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną" (POIS.02.04.00-000100/16), którego Beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Będzie on
wykorzystany przy opracowaniu metodyki zwalczania niecierpka gruczołowatego w Polsce.
Również doświadczenia związane z działaniem C.4. Budowa przepustów dla płazów mogą
być wykorzystane przy innych działaniach, chroniących drobne kręgowce podczas ich
wędrówek. Zostały one uwzględnione podczas przygotowywania projektu "Active protection
of the rare amphibian and reptile species on the Natura 2000 sites in Europe" (LIFE17
NAT/PL/000011), złożonego do Instrumentu Finansowego LIFE przez Województwo
Warmińsko-Mazurskie.
Zarówno działanie C.3, jak i C.4 stanowią ważne elementy demonstracyjne projektu,
pokazujące jak można skutecznie chronić rodzimą przyrodę przed presją inwazyjnego
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gatunku obcego oraz jak znacząco ograniczać śmiertelność płazów na drogach. Kolejnym
ważnym aspektem demonstracyjnym jest wskazanie możliwości ograniczenia dopływu
zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw rolnych do wód powierzchniowych.
Dla lepszego rozpowszechnienia metod czynnej ochrony środowiska przyrodniczego,
a zwłaszcza ich skuteczności, opisy poszczególnych działań zostały zamieszczone na stronie
internetowej projektu, w opracowaniach powstałych w ramach projektu oraz były elementem
licznych wystąpień podczas konferencji i seminariów naukowych.
f. Najlepsze praktyki (Best Practice lessons)
Z działań przeprowadzonych w ramach projektu do najlepszych praktyk należy zaliczyć
działania związane z ochroną płazów (działanie C.4. Budowa przepustów dla płazów),
ochroną środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z gospodarstw
rolnych (działanie C.5. Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę) oraz
związanymi z powstrzymaniem procesów naturalnej sukcesji w ekosystemach otwartych
(działania C.1. Odkrzaczanie oraz C.2. Koszenie).
g. Innowacyjna i demonstracyjna wartość (Innovation and demonstration value)
Projekt nie zakładał prowadzenia działań innowacyjnych, ale w trakcie jego realizacji
wypracowana została, i przetestowana, skuteczna metoda usuwania inwazyjnego gatunku
rośliny obcego pochodzenia - niecierpka gruczołowatego. Część działań informacyjnoedukacyjnych zawierała elementy promocji tej metody. Nadal prowadzone są działania
upowszechniające tą metodę - jest ona wprowadzana do innych projektów z zakresu ochrony
przyrody oraz będzie stanowiła podstawę opracowania dotyczącego metod zwalczania
niecierpka gruczołowatego na terenie całej Polski.
h. Długofalowe wskaźniki sukcesu projektu (Long term indicators of the project
success)
Długofalowe wskaźniki sukcesu projektu będą rozpatrywane pod kątem poprawy stanu
ochrony gatunków i siedlisk objętych projektem, w wyniku działań przeprowadzonych
w ramach projektu i kontynuowanych w okresie jego trwałości. Na poziomie lokalnym
długofalowy sukces projektu będzie mierzony następującymi wskaźnikami:
- otwarty charakter obszarów objętych usuwaniem podrostów drzew i krzewów (działanie
C.1) - powierzchnia nie mniejsza niż 24 ha;
- obecność gatunku inwazyjnego obcego pochodzenia - niecierpka gruczołowatego Impatiens
glandulifera w dolinie Czarnej Hańczy (na odcinku od Sobolewa do jeziora Wigry) - na
poziomie nie większym niż 20 osobników/1 ha (w rozproszeniu);
- liczba stanowisk czerwończyka nieparka Lycaena dispar (kod 1060) na obszarze "Ostoi
Wigierskiej" - na poziomie nie mniejszym niż 7 stanowisk;
- liczba stanowisk derkacza Crex crex (kod A122) na obszarze "Ostoi Wigierskiej" - na
poziomie nie mniejszym niż 6 stanowisk;
- śmiertelność płazów, w tym kumaka nizinnego Bombina bombina (kod 1188) i traszki
grzebieniastej Triturus cristatus (kod 1166), na odcinkach dróg objętych działaniami
ochronnymi (działanie C.4) - na poziomie nie większym niż 5 osobników/rok;
- liczba stanowisk trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia (kod 1037) na obszarze "Ostoi
Wigierskiej" - na poziomie nie mniejszym niż 1 stanowisko;
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- stan pła torfowcowego nad Sucharem III, w miejscu rozebranej kładki (działanie C.6) - pło
na całej powierzchni z dobrze wykształconą warstwą mchów torfowców i licznymi
osobnikami rosiczki okrągłolistnej Dorsera rotundifolia.

6. Comments on the financial report
Standardowe zestawienie wydatków przedstawione zostało w odrębnym dokumencie,
a poniżej przedstawione są koszty poniesione w projekcie.
6.1. Summary of Costs Incurred
Poniższe zestawienie obejmuje koszty poniesione w okresie realizacji projektu, tj. od
01 października 2012 roku do 11 grudnia 2017 roku.
PROJECT COSTS INCURRED
Cost category
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Personnel
Travel
External assistance
Durables: total nondepreciated cost
- Infrastructure sub-tot.
- Equipment sub-tot.
- Prototypes sub-tot.
Land purchase / longterm lease
Consumables
Other costs
Overheads
TOTAL

Budget according to
the grant agreement*
59 680,00
18 925,00
782 400,00

Costs incurred within
the project duration
23 329,45
16 621,92
814 449,33

%**
39,09
87,83
104,10

854 288,00

856 510,39

100,26

824 838,00
29 450,00

830 240,00
26 270,39

100,65
89,20

1 190 500,00

1 195 353,31

100,41

10 625,00
8 950,00
121 440,00
3 046 808,00

13 038,31
5 797,79
121 440,00
3 046 540,50

122,71
64,78
100,00
99,99

*) If the Commission has officially approved a budget modification indicate the breakdown of the revised budget
Otherwise this should be the budget in the original grant agreement.
**) Calculate the percentages by budget lines: e.g. the % of the budgeted personnel costs that were actually
incurred

Personnel
Koszty w tej kategorii zostały ustalone po dokonaniu zmiany w umowie o udzieleniu dotacji
na projekt (Zmiana nr 2 z dnia 07.02.2014 roku). Zmiana ta dotyczyła przesunięcia środków
finansowych z kategorii External assistance do kategorii Personnel, w ramach działania D.1.
Monitoring. Początkowo planowana wysokość kosztów działania D.1, które po dokonaniu
zmian w umowie było realizowane bezpośrednio siłami Beneficjenta, okazała się zbyt
wysoka. Beneficjent wykorzystał zaledwie 39,09% przeznaczonych na ten cel środków, co
wynikało głównie z prowadzenia monitoringu przy okazji innych prac, wykorzystania danych
od innych pracowników (co nie generowało dodatkowych kosztów) oraz przeszacowania
ilości czasu, koniecznego na uzyskanie zakładanego w działaniu rezultatu.
Travel
W tej kategorii zaoszczędzono 2 303,08 €, co stanowi 12,17% kwoty początkowo planowanej
w tej kategorii. Oszczędności te są wynikiem częstego łączenia podróży dotyczących
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realizacji projektu z innymi obowiązkami służbowymi oraz przeszacowania liczby wyjazdów
koniecznych do uzyskania zakładanego rezultatu.
External assistance
Koszty w tej kategorii zostały ustalone po dokonaniu zmiany w umowie o udzieleniu dotacji
na projekt (Zmiana nr 2 z dnia 07.02.2014 roku). Zmiana ta dotyczyła przesunięcia środków
finansowych z kategorii External assistance do kategorii Other costs, w ramach działania D.1.
Monitoring oraz z kategorii External assistance (z działania D.1) do kategorii Infrastrucure
(do działania C.4. Budowa przepustów dla płazów). Koszty kategorii zostały przekroczone
o 32 049,33 €, co stanowi 4,10% kwoty planowanej (po zmianach) w tej kategorii.
Przekroczenie to wynika z przeprowadzonych dodatkowych prac (przebudowa platformy
widokowej) w ramach działania C.6. Budowa kładek - zmiana zaakceptowana przez Komisję
pismem z dnia 07.03.2017 r. (Ares(2017)1192151).
Durables: Infrastructure and Equipment
Koszty w tej kategorii zostały ustalone po dokonaniu zmiany w umowie o udzieleniu dotacji
na projekt (Zmiana nr 2 z dnia 07.02.2014 roku). Zmiany te polegały m.in. na przesunięciu
28 000 € z kategorii External assistance do kategorii Infrastructure (zmiana dotyczyła
odnowienia nawierzchni bitumicznej w działaniu C.4). W końcowym rozrachunku koszty
subkategorii Infrastructure zostały przekroczone o 5 402,00 €, co stanowi 0,65% kwoty
planowanej (po zmianach) w tej subkategorii (przekroczenie to związane było z przebudową
platformy widokowej - działanie C.6). W subkategorii Equipment zaoszczędzono 3 179,61 €,
co stanowi 10,80% kwoty pierwotnie planowanej. Oszczędności te są wynikiem postępowań
publicznych na wyłonienie dostawców sprzętu.
Land purchase / long-term lease
Koszty w tej kategorii zostały przekroczone o 4 853,31 €, co stanowi 0,41% kwoty pierwotnie
planowanej. Zwiększenie tej kwoty wynikało z zakupu dodatkowych gruntów (przewidywano
zakup ok. 68 ha a zakupiono 71,2617 ha).
Consumables
Koszty w tej kategorii zostały przekroczone o 2 413,31 €, co stanowi 22,71% kwoty
pierwotnie planowanej. Zmiana tej kwoty wynikała z większego zapotrzebowania na
materiały podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych (działanie E.7) i została pokryta
z kosztów tego działania, w ramach kategorii External assistance.
Other costs
Koszty w tej kategorii zostały ustalone po dokonaniu zmiany w umowie o udzieleniu dotacji
na projekt (Zmiana nr 2 z dnia 07.02.2014 roku). Zmiana ta wynikała z przesunięcia środków
finansowych z kategorii External assistance do kategorii Other costs, w ramach działania D.1.
Monitoring. W tej kategorii zaoszczędzono 3 152,21 €, co stanowi 35,22% kwoty planowanej
(po zmianach) w tej kategorii.
Overheads
Koszty w tej kategorii zostały wykorzystane w 100%.
Nieprzewidziane wydatki w projekcie
Do nieprzewidzianych wydatków w projekcie należy zaliczyć takie, których Beneficjent nie
planował wcześniej, ale które okazały się konieczne do osiągnięcia zakładanego efektu. Do
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nich należą również wydatki spowodowane wzrostem cen będących głównie wynikiem
postępowań publicznych. Są to zatem wydatki związane z:
- odnowieniem istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową działanie C.4),
na odcinku o długości 250 m, na którym wybudowano system przepustów dla płazów
(Komisja przychyliła się do tych zmian podpisując w dniu 07.02.2014 roku Zmianę nr 2 do
umowy o udzielenie dotacji, która wprowadzała zmodyfikowany zakres prac i koszty zadania
C.4);
- wybudowaniem dodatkowego odcinka kładki o długości 24 m oraz wyżwirowaniem wylotu
ścieżki na długości 25 m, na szlaku turystycznym „Wokół Wigier” (Komisja, pismem z dnia
09.08.2013 roku (ARES (2013) 2858557) pozytywnie ustosunkowała się do tych zmian);
- usuwaniem niecierpka gruczołowatego z dodatkowych 20 ha – nie można było przewidzieć
wcześniej, że gatunek ten tak szybko rozprzestrzeni się na inne obszary (Komisja pismem
z dnia 09.08.2013 r. - ARES (2013) 2858557) uznała, że powiększenie obszaru usuwania
niecierpka gruczołowatego przyczyni się do osiągnięcia celów projektu);
- wzrostem kosztów działań D.2 (wzrost kosztów o 1665,67 Euro).
Poza zmianami wprowadzonymi na podstawie zmiany w umowie o udzieleniu dotacji na
projekt (Zmiana nr 2 z dnia 07.02.2014 roku), żadna ze zmian wielkości kosztów
poszczególnych działań nie powoduje zmiany między kategoriami budżetowymi powyżej
progu 10% i 30000 €, czyli nie powoduje zmiany znaczącej w rozumieniu art. 15.2
Postanowień Wspólnych.
6.2. Accounting system
Wigierski Park Narodowy stosuje zasady rachunkowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
z dnia 29 września 1994 roku wraz późniejszymi zmianami. Księgi rachunkowe prowadzone
są w formie komputerowej, przy pomocy programu Comarch ERP Optima firmy Comarch
S.A. Dokumenty zewnętrzne dotyczące projektu wpływały do jednostki za pośrednictwem
Sekretariatu Beneficjenta i były przekazywane Dyrektorowi. Po dokonanej przez Dyrektora
dekretacji przekazywane były dalej do pracowników, którym zlecono realizację projektu.
W pierwszej kolejności trafiały do Koordynatora projektu lub do Kierownika finansowego
projektu, którym zlecono nadzór nad realizacją całego projektu. Jeżeli dokumenty dotyczyły
spraw finansowych Kierownik finansowy projektu dokonywał ich sprawdzenia i kontroli pod
względem zgodności formalno- rachunkowej oraz zgodności z planem finansowym.
Obieg dokumentów wewnętrznych odbywał się, w miarę zaistniałych potrzeb, poprzez Zespół
Finansowo-księgowy oraz inne wyznaczone osoby, którym zlecono realizację projektu.
Księgowe i finansowe dokumenty potwierdzające poniesione wydatki projektu opatrzone
zostały pieczęcią z numerem i skróconą nazwą projektu. Każdy dokument finansowy posiada
opis, który zawiera: nazwę działania zgodnie z umową o dofinansowanie, kategorię
budżetową, w której działanie się mieści oraz kwotę wydatków kwalifikowanych. Oryginały
faktur i innych dowodów księgowych były sprawdzane i zatwierdzane, zgodnie
z Zarządzeniem nr 16/2012 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 10.10.2012
roku w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie
wykorzystania środków unijnych na realizację zadania pn. Czynna ochrona zagrożonych
gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” w ramach programu
LIFE11 NAT/PL/000431 (z późniejszymi aneksami) oraz opisywane zgodnie ze wzorem
podanym w umowach zawartych z Komisją Europejską i NFOŚiGW.
Odpowiednio opisane oraz zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym dokumenty
finansowe, wraz z pozostałymi dokumentami rozliczeniowymi (zestawieniem wykonanych
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usług, protokołem odbioru usług lub sprzętu itp.), przekazywane były do ostatecznego
zatwierdzenia przez Dyrektora lub jego Zastępcę, a następnie realizowana była płatność.
Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały zarchiwizowane w wydzielonych
segregatorach, w sposób zapewniający poufność, bezpieczeństwo oraz dostępność
jednostkom upoważnionym do kontroli.
6.4. Auditor's report/declaration
Badanie zostało przygotowane przez Konsorcjum: Audit Lab Sp. z o.o. (lider), DPC A.
Danylczenko i Spółka Sp. J. (partner), z siedzibą ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole.
Raport z I etapu audytu został dostarczony do KE wraz z raportem z postępu nr 2, natomiast
raport z II etapu (zawierający podsumowanie całego audytu) dołączono do raportu
końcowego z realizacji projektu.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli finansowej stwierdzono, że dokumentacja projektu
LIFE11 NAT/PL/000431 odzwierciedla w sposób prawdziwy i rzetelny przychody i koszty
poniesione przez Wigierski Park Narodowy w związku z jego realizacją.
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6.5. Summary of costs per action
1.
Action
Short name of action
no.

A.1

A.2

A.3

Przygotowanie zakupu
gruntu
Przygotowanie
dokumentacji
technicznej, uzyskanie
pozwolenia na budowę
zbiorników na gnojowicę
i uzgodnienia dot.
budowy płyt
obornikowych
Przygotowanie
dokumentacji technicznej
i uzyskanie pozwolenia
na budowę przepustów
dla płazów

2.

3.

4.a

4.b

Infrastructure

4.c

5.

6.

7.

Purchase
or lease of Consumables
land

Travel and
subsistence

External
assistance

0,00

0,00

9528,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9528,65

0,00

0,00

4 419,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 419,67

0,00

0,00

12 276,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 276,87

Equipment Prototype

Other
costs

TOTAL

Personnel

B.1

Zakup gruntu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 195 353,31

0,00

0,00

1 195 353,31

C.1

Odkrzaczanie

0,00

0,00

8 830,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 830,47

C.2

Koszenie

0,00

0,00

42 834,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 834,53

C.3

Usuwanie niecierpka
gruczołowatego

0,00

0,00

369 599,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369 599,64

0,00

0,00

0,00

613 279,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613 279,01

0,00

0,00

0,00

96 987,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 987,24

C.4
C.5

Budowa przepustów dla
płazów
Budowa płyt
obornikowych i
zbiorników na gnojówkę

C.6

Budowa kładek

D.1

Monitoring

D.2

E.1

E.2

E.3
E.4

0,00

0,00

0,00

119 973,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 973,75

23 329,45

0,00

1 507,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 184,02

27 020,74

Ocena wpływu
społeczno-gospodarczego
projektu

0,00

0,00

2 685,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 685,67

Wydanie folderu
informacyjnego o
projekcie

0,00

0,00

317,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317,11

0,00

0,00

52,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,85

0,00

0,00

3 068,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 068,14

0,00

0,00

4 450,60

Wykonanie tabliczek
informacyjnych o
projekcie
Wykonanie tablic
informacyjnoedukacyjnych o
wybranych działaniach
Strona internetowa o
projekcie

0,00

0,00

4 450,60

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5

Raport laika

0,00

0,00

498,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

498,61

E.6

Organizacja konferencji

0,00

0,00

21 597,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 597,01

E.7

Organizacja zajęć
edukacyjnych

0,00

0,00

5 340,99

0,00

0,00

0,00

0,00

9 458,39

0,00

14 799,38

E.8

Organizacja warsztatów

0,00

0,00

16 520,55

0,00

0,00

0,00

0,00

3 579,92

0,00

20 100,47

E.9

Wydanie plakatów o
inwazyjnych gatunkach
roślin obcego
pochodzenia

0,00

0,00

4 167,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 167,75

E.10

Gadżety promujące
projekt z logo LIFE+

0,00

0,00

12 988,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 988,78

Zarządzanie projektem

0,00

1 469,26

275 785,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

277 254,41

0,00

15 152,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 095,71

16 248,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 392,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 392,61

0,00

0,00

14 586,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 586,41

0,00

0,00

0,00

0,00

26 270,39

0,00

0,00

0,00

2 518,06

28 788,45

F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
F.6

Tworzenie sieci z innymi
projektami
Przygotowanie planu
działań po zakończeniu
projektu „After-Life”
Zewnętrzny audyt
finansowy
Monitorowanie
postępów realizacji
projektu
Zakup sprzętu
niezbędnego do realizacji
projektu

Overheads

121 440,00

TOTAL

23 329,45

16 621,92

814 449,33

830 240,00

26 270,39

0,00

1 195 353,31

13 038,31

5 797,79

3 046 540,50
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7. Annexes
7.1. Administrative annexes
Annex 1 - Dokumentacja przetargowa związana z wyborem zespołu zarządzającego
projektem (działanie F.1) - kopia - 1 kpl
Annex 1 - Tender documentation related to the selection of the project management team
(action F.1) - a copy - 1 set
Annex 2 - Umowa z firmą zarządzającą projektem (F.1) - 1 kopia
Annex 2 - Contract with the project management company (F.1) - 1 copy
Annex 3 - Faktury i potwierdzenia zapłaty za zarządzanie projektem (F.1) – kopie – 21 kpl
Annex 3 - Invoices and confirmation of payment for project management (F.1) – copy – 21
sets
Annex 4 - Dokumentacja przetargowa związana z wyborem wykonawcy na budowę
przepustów dla płazów oraz płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę (A.2,
A.3, C.4, C.5) - kopia - 1 kpl
Annex 4 - Tender documentation related to the selection of contractors for the construction of
culverts for amphibians, manure plates and slurry tanks (A.2, A.3, C.4, C.5) - a
copy - 1 set
Annex 5 - Umowa na budowę przepustów dla płazów oraz płyt obornikowych i zbiorników
na gnojówkę (A.2, A.3, C.4, C.5) - 1 kopia
Annex 5 - Contract for the construction of culverts for amphibians, manure plates and slurry
tanks (A.2, A.3, C.4, C.5) - 1 copy
Annex 6 - Faktury i potwierdzenia zapłaty za budowę przepustów dla płazów oraz płyt
obornikowych i zbiorników na gnojówkę (A.2, A.3, C.4, C.5) – kopie - 7 kpl
Annex 6 - Invoices and confirmation of payment for the construction of culverts for
amphibians, manure plates and slurry tanks (A.2, A.3, C.4, C.5) – copies – 7 sets
Annex 7 - Umowa na dodatkowe prace związane z budową kładek (C.6) - 1 kopia
Annex 7 - Contract for additional work related to the construction of footbridges (C.6) - 1
copy
Annex 8 - Umowa na przebudowę platformy widokowej (C.6) - 1 kopia
Annex 8 - Contract for reconstruction of the viewing platform (C.6) - 1 copy
Annex 9 - Dokumentacja przetargowa związana z wyborem wykonawcy na usuwanie
niecierpka gruczołowatego (C.3) - kopia - 1 kpl
Annex 9 - Tender documentation related to the selection of the contractor for removal of
Impatiens glandulifera (C.3) - copy - 1 set
Annex 10 - Umowa na usuwanie niecierpka gruczołowatego (C.3) - 1 kopia
Annex 10 - Contract for removal of Impatiens glandulifera (C.3) - 1 copy
Annex 11 - Faktury i potwierdzenia zapłaty za usuwanie niecierpka gruczołowatego (C.3) –
kopie - 5 kpl
Annex 11 - Invoices and confirmation of payment for removal of Impatiens glandulifera (C.3)
– copies - 5 sets
Annex 12 - Dokumentacja przetargowa związana z wyborem wykonawcy na budowę kładek
(C.6) - kopia - 1 kpl
Annex 12 - Tender documentation related to the selection of the contractor for the
construction of footbridges (C.6) - copy - 1 set
Annex 13 – Umowa na budowę kładek (C.6) – 1 kopia
Annex 13 – Contract for the footbridges construction of (C.6) – 1 copy
Annex 14 - Dokumentacja przetargowa związana z wyborem wykonawcy na przebudowę
platformy widokowej (C.6) - kopia - 1 kpl
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Annex 14 - Tender documentation related to the selection of the contractor for the
reconstruction of the viewing platform (C.6) - copy - 1 set
Annex 15 - Faktury i potwierdzenia zapłaty za budowę kładek i przebudowę platformy (C.6)
– kopie - 5 kpl
Annex 15 - Invoices and confirmation of payment for the construction of footbridges and
reconstruction of the viewing platform (C.6) – copy - 5 sets
7.2. Technical annexes
Annex 16 - Raport z oceny społeczno-gospodarczej projektu (D.2) - 1 kopia
Annex 16 - Report on socio-economic evaluation of the project (D.2) - 1 copy
Annex 17 - Report z działania "Monitoring" (D.1) - 5 kopii
Annex 17 - Report on the "Monitoring" action (D.1) - 5 copies
Annex 18 - Raport z audytu finansowego (F.4) - 1 kopia
Annex 18 - Report on financial audit (F.4) - 1 copy
Annex 19 - Raport z Monitorowania postępów realizacji projektu (F.5):
- za III kwartał 2016 roku (1 kopia)
- za IV kwartał 2016 roku (1 kopia)
- za I kwartał 2017 roku (1 kopia)
- za II kwartał 2017 roku (1 kopia)
- za III kwartał 2017 roku (1 kopia)
Annex 19 - Report on Monitoring Project Progress (F.5):
- for the third quarter of 2016 (1 copy)
- for the fourth quarter of 2016 (1 copy)
- for the first quarter of 2017 (1 copy)
- for the second quarter of 2017 (1 copy)
- for the third quarter of 2017 (1 copy)
Annex 20 - Plan działań po zakończeniu projektu (F.3) - 1 kopia
Annex 20 - After-Life Conservation Plan (F.3) - 1 copy
Annex 21 - Protokół odbioru przepustów dla płazów w Krzywem i Wiatrołuży (C.4) - 2 kopie
Annex 21 - Transmission report for culverts in Krzywe and Wiatrołuża (C.4) - 2 copies
Annex 22 - Protokół odbioru asfaltu w Wiatrołuży (C.4) - 1 kopia
Annex 22 - Bitumen acceptance report in Wiatrołuża (C.4) - 1 copy
Annex 23 - Protokół odbioru płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę (C.5) - 4 kopie
Annex 23 - Report on the acceptance of manure plates and slurry tanks (C.5) - 4 copies
Annex 24 - Sprawozdanie z zajęć edukacyjnych ZAP 24-27.01.2017 i LAP 25-28.07.2017
wraz z listami obecności (E.7) - 2 kopie
Annex 24 - Report on educational activities ZAP 24-27.01.2017 and LAP 25-28.07.2017
together with attendance lists (E.7) - 2 copies
Annex 25 - Listy obecności na zajęciach edukacyjnych z 15.12.2012, lutego 2013 i lipca 2013
(E.7) - 3 kopie
Annex 25 - Lists of attendance at educational classes with 15.12.2012, February 2013 and
July 2013 (E.7) - 3 copies
Annex 26 - Sprawozdania z warsztatów przeprowadzonych w dniach 19.05.2017, 2.08.2017
i 28.10.2017, wraz z kopiami list obecności (E.8) - kopie - 3 kpl
Annex 26 - Reports from workshops conducted on 19.05.2017, 02.08.2017 and 28.10.2017,
with copies of attendance lists (E.8) - copies - 3 sets
Annex 27 - Listy obecności na warsztatach z 28.02.2013, 04.10.2013 i 18.10.2013 (E.8) –
3 kopie
Annex 27 - Attendance lists at the 28.02.2013, 04.10.2013 i 18.10.2013 workshop (E.8) –
3 copies
Annex 28 - Sprawozdanie z konferencji wraz z listą obecności (E.6) - kopia - 1 kpl
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Annex 28 - Report from the conference with the attendance list (E.6) - a copy - 1 set
Annex 29 - Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Estonii (F.2) - 1 kopia
Annex 29 - Report on the study visit in Estonia (F.2) - 1 copy
Annex 30 - Zestawienie wykupionych gruntów oraz mapki z lokalizacją tych działek (B.1) kopia - 1 kpl
Annex 30 - List of purchased land and maps with the location of the mentioned plots (B.1) copy - 1 set
Annex 31 - Protokół odbioru platformy widokowej (C.6) - 1 kopia
Annex 31 - Report on the acceptance of reconstruction of the viewing platform – 1 copy
7.3. Dissemination annexes
Annex 32 – Raport laika (E.5) - 1 kopia + 1 CD
Annex 32 - Layman’s Report (E.5) - 1 copy + 1 CD
Annex 33 - Zbiór fotografii z realizacji projektu (w formie cyfrowej) - 1 kpl
Annex 33 - Collection of photographs from project implementation (in digital form) - 1 set
7.4. Final table of indicators
Annex 34 – Tabele ze wskaźnikami końcowymi - 1 kopia
Annex 34 - Tables with end point indicators - 1 copy
Annex 35 – Poprawione tabele ze wskaźnikami początkowymi oraz wyjaśnienie rozbieżności
pomiędzy ich wartościami początkowymi i końcowymi - 1 kopia
Annex 35 – Corrected tables with initial indicators and explanation of discrepancies between
their initial and final values- 1 copy

8. Financial report and annexes
Annex 36 - Standard Payment Request and Financial Statement/Beneficiary’s Certificate 1 copy
Annex 37 - Beneficiary’s Certificate for Nature and Biodiversity Project - 1 copy
Annex 38 - Financial Statement of the Individual Beneficiary - 1 copy
Annex 39 - Consolidated Cost Statement for the Project - 1 copy
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