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Krościenko n/D 30.06.2014 r.

LF -081-1.1.2/2014

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”
w okresie 01.03.2014 – 30.06.2014 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 w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, 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. Do końca II kwartału 2014 roku całkowicie zakończony został kamień milowy (A.2 zakup
sprzętu). Dostarczono samochód (24.03.2014), sprzęt fotograficzny (19.03.2014) oraz
odbiorniki GPS (24.03.2014).
2. W dniu 29 kwietnia 2014 roku podpisano umowę nr LF-081-1.3.8/2014 z firmą RS Volley
s.c. wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego 18 kwietnia 2014 roku na
wykonanie gadżetów promujących projekt (koszulki - 1000 szt., kubki - 1000 szt. torby 1000 szt.). Zamówienie zostało zrealizowane w dniu 13 czerwca 2014 roku.
3. W dniu 12 czerwca 2014 roku do siedziby PPN dostarczono foldery informacyjne o
projekcie w wersji polskiej (2000 szt.), słowackiej (1000 szt.), oraz angielskiej (1000 szt.).
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr LF-081-1.3.11E/14 zawartą w dniu 15
maja 2014 roku z Drukarnią Kolejową Kraków Sp.z o.o. wyłonioną w drodze zapytania
ofertowego. Wersja słowacka została przetłumaczona przez firmę „languagehouse” z
siedzibą w Nowy Targu. Wersja angielska przetłumaczona została przez pracowników PPN
Ewelinę Zając i Andrzeja Kowalskiego.
4. Na podstawie zlecenia nr LF -81-1.3.9/14 z dnia 12 maja 2014 roku Pracownia Reklamowa
„Symptom 2” s.c. wykonała oraz dostarczyła 6 tablic informacyjnych o projekcie, które
zostały zamontowane w pawilonach wystawowych Pienińskiego Parku Narodowego. Ich
lokalizację przedstawiono na poniższej mapce.
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Mapka przedstawiająca lokalizację tablic informacyjnych o projekcie

5. W dniu 17.03.2014 roku do Komisji Europejskiej przesłany został raport wstępny (Inception
repport). Raport został pozytywnie przyjęty i zaakceptowany przez Komisję Europejską
potwierdzającą to listem nadesłanym do PPN w dniu 28 kwietnia 2014 roku.
6. W ramach działania C.4 Ochrona pszonaka pienińskiego (*2114) w dniu 04.04.2014 roku
zawarta została umowa z architektem Piotrem Stępniem na pełnienie obowiązku nadzoru
autorskiego-konserwatorskiego nad robotami związanymi z zabezpieczeniem przed
osypywaniem się fragmentu murów zewnętrznych zamku Czorsztyn. W dniu 16 czerwca
2014 roku ogłoszony został przetarg ograniczony w celu wyboru wykonawców na
przeprowadzenie remontu murów zamku. W drugim etapie przetargu do złożenia oferty
dopuszczona została jedna z pięciu firm, które złożyły wniosek. Firma ta jako jedyna
spełniła wymagania formalne. Termin składania ofert został ustalony na 17 lipca 2014 roku.
7. W dniu 14.04.2014 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Przeprowadzenie
monitoringu skuteczności działań ochronnych realizowanych w ramach projektu „LIFE
Pieniny PL”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 30.04.2014 roku, podpisano 8
umów na wykonanie poszczególnych części zamówienia z następującymi firmami:
1) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach – 3 umowy podpisane
12.05.2014 roku
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 LF-081-1.3.10A/2014 – Monitoring skuteczności zabiegów na wykupionych
łąkach i procesów przyrodniczych w wykupionych ekosystemach leśnych
 LF-081-1.3.10C/2014 – Monitoring efektów związanych z remontem
szlaków – regeneracja roślinności
 LF-081-1.3.10D/2014 – Monitoring skuteczności zabiegów na murawach
2) IGIPZ PAN Stacja Naukowa z siedzibą w Warszawie – umowa z dnia 09.05.2014 nr
LF-081-1.3.10B/2014 – Monitoring efektów związanych z remontem szlaków –
erozja gleby.
3) ProGea Consulting Piotr Wężyk z siedzibą w Krakowie - umowa z dnia 12.05.2014
nr LF-081-1.3.10E/2014 – Monitoring efektów zabiegów ochronnych w siedlisku
pszonaka pienińskiego.
4) „Dendrologicznie Maciej Byrczek” - umowa z dnia 12.05.2014 nr LF-0811.3.10F/2014 – Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych.
5) Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski z siedzibą w Sędziszowie - umowa z dnia
12.05.2014 nr LF-081-1.3.10G/2014 – Monitoring płazów.
Do końca II kwartału 2014 roku wszystkie z wyżej wymienionych firm rozpoczęły prace
terenowe, które zgodnie z zawartymi umowami zostaną zakończone najpóźniej do 31
sierpnia. Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych połączony został z ich
usuwaniem. Sposób monitorowania i zabiegi usuwania oceniały w terenie dwie pracownice
PPN: Małgorzata Braun i Agnieszka Trzaska.
8. Zgodnie z umową nr LF-081-1.3.3/14 na wykonanie badania ewaluacyjnego pt: Ocena
wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań w ramach projektu „LIFE Pieniny
PL” w dniu 17 marca 2014 roku dostarczono raport metodologiczny, natomiast 19 maja
2014 roku raport otwarcia „Diagnoza stanu”.
9. W ramach działania B.1 (Zakup gruntów) w II kwartale 2014 roku zakupiono 2,2342 ha za
łączną kwotę 141 551,78 zł (w tym środki z NFOŚiGW - 60 823,29 zł, środki z Komisji
Europejskiej - 80 728,49 zł). Podpisano 6 umów kupna w formie aktu notarialnego. Łącznie
kupiono 23 działki. W II kwartale 2014 roku wykorzystano w całości wszystkie dostępne w
2014 roku środki z NFOŚiGW przeznaczone na zakup gruntów. W związku z powyższym
26 czerwca 2014 roku wysłano do NFOŚiGW pismo z prośbą o przesunięcie środków w
wysokości 286 964,00 zł przewidzianych w II kwartale 2015 roku na 2014 rok (III kwartał 160 000,00 zł; IV kwartał - 126 964,00 zł).

Wszystkie cele projektu są nadal aktualne i możliwe do osiągnięcia. W chwili
obecnej nie ma żadnych obaw, że cele projektu nie zostaną osiągnięte w przewidzianym
czasie.
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Zadania planowane do realizacji w III kwartale 2014 roku.
1. Wyłonienie wykonawców zabiegów ochronny czynnej na łąkach wykupionych w ramach
projektu do końca I kwartału 2014.
2. Wyłonienie wykonawcy zabezpieczania przed osypywaniem się fragmentów murów
zewnętrznych zamku Czorsztyn.
3. Rozpoczęcie konkretnych działań ochronnych przewidzianych w projekcie zgodnie z
harmonogramem ich wprowadzania (zabezpieczanie murów zamku, zbiór nasion pszonaka
pienińskiego, odkrzaczanie łąk oraz koszenie i usuwanie nagromadzonej roślinności na
wykupionych łąkach, remont wybranych odcinków szlaków).
4. W ramach współpracy i wymiany doświadczeń z innymi projektami, w drugiej połowie
września planowany jest 4-dniowy wyjazd dla 12 osób do Wigierskiego Parku Narodowego
prowadzącego projekt Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura
2000 „Ostoja Wigierska” LIFE 11 NAT/PL/431
5. Planowana jest kontynuacja zadania B.1 (Zakup gruntów) w miarę zainteresowania
sprzedażą przez potencjalnych zbywców działek.

