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Raport za I kwartał 2014 roku do projektu „LIFE Pieniny PL”
w okresie 01.01.2014 – 28.02.2014 roku
Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura
w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim
Parku Narodowym.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30
sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a
Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą: 34-450 Krościenko n/D, ul Jagiellońska 107b, z
dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie
umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy
NFOŚiGW a Pienińskim PN.
Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.
1. W I kwartale 2014 roku całkowicie zakończony zostanie kamień milowy (A.2 zakup
sprzętu). Dostarczono przewracarkę i kompaktowy aparat fotograficzny. Zamówiony
samochód osobowy ma być gotowy do odbioru w dniu 14.03.2014. Rozstrzygnięty został
przetarg na dostawę odbiorników GPS, które zostaną dostarczone do 25 marca 2014 roku.
Jedyny problem, jaki wystąpił do tej pory dotyczył sprzętu fotograficznego. W I etapie
(grudzień 2013) żadna z ofert nie spełniła wymagań określonych w specyfikacji. Jednakże,
po przeprowadzeniu w 2014 r. kolejnej procedury wyłoniono dostawcę, z którym została
zawarta umowa na dostarczenie zestawu fotograficznego. Problem ten został rozwiązany
pomyślnie i nie będzie miał wpływu na dalszą realizację projektu. Zgodnie z zawartymi
umowami pozostały sprzęt zaplanowany w zadaniu A.2 zostanie dostarczony do 25 marca
2014 roku.
2. W dniu 25 lutego 2014 roku podpisano umowę z firmą Indeks Ośrodek Badań Społecznych
i Marketingowych na wykonanie oceny wpływu społeczno-gospodarczego planowanych
działań na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu. Wykonawcę
wyłoniono w drodze przetargu. Na przełomie marca i kwietnia zostanie wyłoniona firma
zewnętrzna, z którą zostanie podpisana umowa na wykonanie monitoringu skuteczności
prowadzonych działań ochronnych.
3. Informacje o projekcie znajdują się od początku trwania projektu na stronie internetowej
www.pieninypn.pl (zakładka LIFE+). Modernizacja strony na potrzeby projektu została
zakończona, co potwierdzone jest protokołem zdawczo-odbiorczym. Zmodernizowana
strona projektu została uruchomiona 28.02.2014 roku.
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4. Z podpisanych już umów wynika, iż nie wszystkie środki przeznaczone na poszczególne
działania zostaną wykorzystane. Zaoszczędzone środki w kategorii 3 (Wsparcie zewnętrzne)
PPN planuje wykorzystać na monitoring skuteczności zabiegów ochronnych, natomiast
oszczędności wygenerowane w kategorii 4 (Środki trwałe) planuje się przeznaczyć w całości
na pokrycie kosztów personalnych 1 (Bezpośrednie koszty osobowe). Zwiększone koszty
personalne wynikają z konieczności użycia transportu konnego w trudnym terenie, w trakcie
prowadzenia remontów szlaków turystycznych.
5. W I kwartale 2014 roku do Komisji Europejskiej zostanie wysłany I raport (raport wstępny)
z realizacji projektu.
6. Opracowany został projekt tablic informacyjnych oraz folderu informacyjnego. W chwili
obecnej trwa tłumaczenie folderu na język angielski i słowacki.
7. W ramach działania B.1 (Zakup gruntów) w I kwartale 2014 roku zakupiono 5,5992 ha za
łączną kwotę 347 100,71 zł. Podpisano 7 umów kupna w formie aktu notarialnego. Łącznie
kupiono 22 działki, których lokalizację przedstawiono na załączonej mapce.

Wszystkie cele projektu są nadal aktualne i możliwe do przeprowadzenia. W chwili
obecnej nie ma żadnych obaw, że cele projektu nie zostaną osiągnięte w przewidzianym czasie.
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Zadania planowane do realizacji do końca I kwartału i w II kwartale 2014 roku.
1. Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie monitoringu skuteczności zaplanowanych
zabiegów ochronnych.
2. Rozpoczęcie konkretnych działań ochronnych przewidzianych w projekcie zgodnie z
harmonogramem ich wprowadzania.
3. Wyłonienie wykonawcy gadżetów promujących projekt. Będą to: koszulki, kubki i torby.
4. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz druk folderu informacyjnego.
5. Planowana jest kontynuacja zadania B.1 (Zakup gruntów) w miarę zainteresowania
potencjalnych zbywców działek.

