Pytanie.
Pytanie: Uczelnia Państwowa złożyła do JR wniosek na realizację operacji pn. „Wpływ Programu
Naturalny Wypas na ochronę różnorodności zbiorowisk roślinnych terenów cennych przyrodniczo oraz
krajobrazowo i na zdrowie publiczne”. Operacja ma realizować Priorytet 1, cel 1, działanie 6, temat 1.
W ramach operacji ma zostać przygotowane 300 szt. monografii opracowanej na podstawie
prowadzonych przez Wnioskodawcę badań w zakresie realizacji programu Naturalny Wypas oraz
konferencja naukowa podczas której odbędzie się promocja monografii oraz wykłady naukowe nt.
wpływ programu na wzmocnienie bioróżnorodności ekosystemów związanych z rolnictwem
i leśnictwem i zdrowie publiczne. Wnioskodawca wskazuje, że operacja przyczyni się do uświadomienia
mieszkańców obszarów wiejskich w tym osób młodych w zakresie wpływu programu na zdrowie
publiczne, ochronę i zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie naturalnego krajobrazu
cennych przyrodniczo terenów województwa.
Program Naturalny Wypas został wprowadzony w celu zachowania, ochrony oraz odtworzenia
różnorodności biologicznej, cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów województwa. Program
został ustanowiony w 2012 r. jako inicjatywa publiczna, w celu zachowania, ochrony i przywrócenia
różnorodności biologicznej na obszarach cennych przyrodniczo poprzez ekstensywny wypas zwierząt
gospodarskich na terenach łąkowo-pastwiskowych województwa. Program koordynowany jest przez
Urząd Marszałkowski Województwa i funkcjonuje jako inicjatywa długoterminowa (2012-2016, 20172020, obecnie konsultowany jest program na lata 2021-2025). Program skierowany jest do hodowców
bydła, koni, owiec, kóz i jeleniowatych. Zwierzęta zarejestrowane w programie muszą pozostać w
gospodarstwie przez cały okres wypasu. Zwierzęta musiały być zarejestrowane w bazie danych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub w Bazie Hodowców Koni i / lub u powiatowego lekarza
weterynarii. Z drugiej strony, organizacje pozarządowe uczestniczące w programie zobowiązane były
do organizowania co najmniej 4 szkoleń dla rolników, pszczelarzy i uczniów szkół, dotyczących
konkretnych zagadnień związanych z zachowaniem różnorodności biologicznej i poprawą świadomości
ekologicznej społeczeństwa. Budżet dostępny na zorganizowanie szkoleń wynosił w 2019 roku 25 tys.
PLN/rok na stowarzyszenie. Środki na realizację programu pochodzą głównie z budżetu województwa.
Operacja niewątpliwie realizuje założone cele, priorytet, działanie i realizuje temat operacji. Jej wpływ
na rozwój obszarów wiejskich nie budzi wątpliwości.
Konspekt publikacji obejmuje:
1. Naturalny wypas – założenia i efekty realizacji programu.
2. Rola zwierząt trawożernych w kształtowaniu środowiska przyrodniczego łąk
i pastwisk.
3. Analiza szans i zagrożeń zachowania różnorodności roślin użytków zielonych województwa.
4. Wyniki monitoringu przyrodniczego realizowanego w ramach programu Naturalny Wypas.
5. Działania realizowane w ramach Naturalnego Wypasu służące zwalczaniu barszczu
Sosnowskiego.
6. Program Naturalny Wypas z zdrowie publiczne.
Tematyka wykładu:
1. Naturalny Wypas – założenia i rezultaty realizacji programu.
2. Prezentacja wyników monitoringu przyrodniczego realizowanego w ramach Programu
Naturalny Wypas.
3. Naturalny Wypas a zdrowie publiczne.

Proszę o informację, czy realizacja operacji w ramach KSOW może bazować na danych pozyskanych z
realizacji innego programu (Naturalny Wypas) i czy koszty tej operacji będą kwalifikowalne (koszt
monografii 50 895 zł, koszt konferencji 11 604 zł).
Odpowiedź.
Operacja realizowana w ramach KSOW może bazować na danych pozyskanych z realizacji innego
programu. Koszty przygotowania monografii i konferencji można uznać za uzasadnione zakresem
operacji i niezbędne do osiągnięcia jej celu. O spełnieniu warunku racjonalności, czyli zgodności
wysokości kosztu z jego faktyczną wartością rynkową, powinna rozstrzygnąć jednostka KSOW
oceniająca operację w oparciu o aktualne ceny na lokalnym rynku w danym województwie.

