Projekt: POIS.05.03.00-00-277/10

„Przygotowanie planów zadao ochronnych dla obszarów Natura 2000:
SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzaoska”,
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
W projekcie zaplanowano następujące zadania:
 Zatrudnienie asystenta projektu
Asystent projektu zatrudniony w Biebrzaoskim Parku Narodowym (BbPN) na okres realizacji Projektu będzie
odpowiadał m.in. za: pozyskiwanie informacji gromadzonych w ramach realizacji projektu i ich zamieszczenie
na stronie internetowej Projektu; wprowadzanie zgromadzonych danych do baz danych; archiwizację
dokumentów związanych z realizacją projektu; organizacja współpracy BbPN z Wykonawcą i recenzentami;
organizację spotkao dyskusyjnych.
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Recenzenci zatrudnieni przez Biebrzaoski Park Narodowy na umowę zlecenie będą odpowiadad za doradzanie
merytoryczne zespołom inwentaryzacyjnym, koordynatorom PZO, asystentowi projektu oraz innym
pracownikom Parku współpracującym w projekcie. Ich zadaniem będzie również kontrola postępu procesu
zbierania i opracowywania wyników inwentaryzacji oraz przygotowania dokumentacji PZO oraz nadzór nad
jakością sporządzanych PZO i ich dokumentacji, a także przygotowanie recenzji projektów PZO w ostatnim
etapie realizacji projektu.

 Stworzenie w serwisie www.biebrza.org.pl strony internetowej o projekcie oraz inne działania
informacyjno-promocyjne
W II kwartale 2011 r. została utworzona strona o Projekcie (po adresem www.pzonatura2000.biebrza.org.pl)
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(http://www.biebrza.org.pl/index.php?strona=403).
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o projekcie, dokumentacja projektu, ogłoszenia dot. projektu, opis kolejnych etapów pracy nad projektem,
informacje na temat spotkao dyskusyjnych (warsztatów) z intereseriuszami, i in.

 Organizacja spotkao dyskusyjnych z interesariuszami
W ramach zadania zostanie zorganizowanych 8 spotkao dyskusyjnych z interesariuszami w celu omówienia
i dyskusji kolejnych etapów pracy nad projektami Planów. Każdy zainteresowany ma prawo uczestniczyd
w organizowanych spotkaniach. Nie mniej jednak na pierwszym spotkaniu planowane jest zawiązanie Zespołu
Lokalnej Współpracy – aktywnej grupy interesariuszy, którą powinni stanowid przedstawiciele kluczowych grup
interesu tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekty Planów bezpośrednio dotyczą lub którzy mają
wpływ na sposób realizacji ustaleo projektów Planów oraz eksperci przyrodnicy.
Planowane terminy spotkao – IV kwartał 2011r., I, III i IV kwartał 2012r., I, II, III i IV kwartał 2013 r. Ogłoszenia
o dokładnych terminach, miejscu i tematyce spotkao, udostępnione zostaną na stronie internetowej Projektu
przed każdym spotkaniem.

 Ankietowe sprawdzenie opinii rolników
Na losowej próbie 1000 rolników gospodarujących na terenie obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy
i OSO Ostoja Biebrzaoska zostanie przeprowadzona ankieta. Specjalnie dobrany zestaw pytao umożliwi poznanie
aktualnego stanu gospodarstw oraz ich problemów. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do opracowania
analizy uwarunkowao społeczno-gospodarczych wdrażania PZO, która przyczyni się do stworzenia realnych
planów zadao ochronnych. Planowany termin realizacji zadania III kwartał 2011 r.

 Opracowanie szczegółowych wytycznych do sposobu wykonania inwentaryzacji przedmiotów
ochrony dla OSO Ostoja Biebrzaoska i SOO Dolina Biebrzy oraz przeprowadzenie procedury
przetargowej umożliwiającej wyłonienie Wykonawcy Projektu
Wytyczne do sposobu inwentaryzacji udostępnione są wraz z dokumentacją przetargową w BIP Biebrzaoskiego
Parku Narodowego http://bip.biebrza.org.pl/index.php?strona=416. Termin składania ofert w procedurze

przetargowej umożliwiającej wyłonienie Wykonawcy Projektu, upłynął 04.06.2011r.
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i odpowiedzialnego za obsługę administracyjno-finansową Projektu.
Wykonawca projektu został wyłoniony w drodze przetargu i zatrudniony w 14 czerwca 2011 r. Zadaniami
Wykonawcy Projektu będą: planowanie i koordynacja prac koniecznych do opracowania projektów Planów dla

obszarów Natura 2000: OSO Ostoja Biebrzaoska i SOO Dolina Biebrzy; organizacja i przeprowadzenie
inwentaryzacji przedmiotów ochrony; wyłonienie koordynatora Planu dla OSO, koordynatora Planu dla SOO
i zespołów inwentaryzacyjnych; identyfikacja kluczowych grup interesu i zapewnienie właściwej komunikacji
z nimi; kierowanie pracami, w tym moderowanie dyskusji Zespołu Lokalnej Współpracy; koordynacja i określanie
zakresu pracy ekspertów przyrodników podczas spotkao i między spotkaniami - w terenie; opracowywanie,
w odpowiednich terminach, dokumentów projektów Planów; rozwiązywanie konfliktów pojawiających się
w trakcie prac nad projektami Planów; analiza, komentowanie i odpowiednie uwzględnianie wniosków i uwag
składanych podczas konsultowania części i całości projektów Planów; analiza zgromadzonych materiałów
i danych o przedmiotach ochrony, ocena ich kompletności i określenie zakresu koniecznych uzupełnieo; ocena
stanu ochrony; prowadzenie dyskusji na temat ustalania celów działao ochrony; określenie działao w zakresie
monitoringu; wykonywanie prac kameralnych i terenowych mających na celu punktową kontrolę prawidłowego
przeprowadzenia inwentaryzacji oraz oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony; przygotowanie spotkao
dyskusyjnych w zakresie zagadnieo merytorycznych związanych z procesem planistycznym i ich prowadzenie;
opracowanie cyfrowych warstw informacyjnych zawierających m.in.: informacje o występowaniu i zasięgu
przedmiotów ochrony, stanie ich ochrony, lokalizacji zagrożeo, lokalizacji stałych powierzchni monitoringowych,
sposobie użytkowania gruntów w obszarze, istniejących i planowanych formach ochrony przyrody, wskazaniach
do zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

 Przeprowadzenie inwentaryzacji przedmiotów ochrony OSO Ostoja Biebrzaoska i SOO Dolina
Biebrzy
Dostępna wiedza o większości przedmiotów ochrony OSO i SOO w Dolinie Biebrzy jest niekompletna bądź
nieaktualna i nie może byd podstawą do planowania ich ochrony, dlatego Wykonawca Projektu przeprowadzi
inwentaryzację gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony. Termin rozpoczęcia
inwentaryzację - koniec II kwartału 2011 r., a planowany termin zakooczenia inwentaryzacji IV kwartał 2013 r.

 Przygotowanie planów zadao ochronnych dla OSO Ostoja Biebrzaoska i SOO Dolina Biebrzy i ich
dokumentacji
W ramach tego zadania Wykonawca projektu we współpracy z pozostałymi podmiotami w Projekcie przygotują
2 plany zadao ochronnych wraz z odpowiednią dokumentacją.
Do dokumentacji uzyskanej w toku prac oraz projektów PZO każdy zainteresowany będzie mógł zgłaszad swoje
uwagi i wnioski (terminy, sposób ich zgłaszania oraz informacje na temat możliwości wglądu do dokumentacji,
będą umieszczane sukcesywnie na stronie Projektu).

