NFOSiGW-WO.4310.46.2020.9
NFOSiGW-21-24340

Warszawa, 2021-03-25

Pan
Wojciech Szostak
Nadleśniczy
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Augustów
ul. Turystyczna 19
16-300 Augustów
adam.sienko@bialystok.lasy.gov.pl

Dotyczy: wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na
uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP – lasy pszczołom pszczoły lasom”,
o numerze 817/2020 złożonego w ramach MF EOG 2014-2021

Szanowny Panie,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie informuje,
iż złożony wniosek o dofinansowanie w formie dotacji pn.: „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą
na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP – lasy pszczołom pszczoły lasom”
w ramach naboru „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami” został:
oceniony pozytywnie pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia.
W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia wniosek uzyskał końcowy wynik 78 pkt.
(końcowy wynik stanowi średnią arytmetyczną z dwóch ocen) na 89 możliwych do uzyskania punktów
i został umieszczony w projekcie listy rankingowej projektów ocenionych pozytywnie. Projekt listy
przekazywany jest do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (dalej MKiŚ) pod obrady Komitetu ds. Wyboru
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Projektów. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na rzecz projektu podejmie Operator
Programu (MKiŚ) po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Wyboru Projektów. Wnioskodawcy, którym
przyznano dofinansowanie zostaną poinformowani przez NFOŚiGW o przyznaniu dotacji i zaproszeni
do podpisania umowy ws. projektu.
Liczba punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów wraz z uzasadnieniem znajduje się
w kartach ocen, które stanowią załączniki do niniejszego pisma.
Jednocześnie informuje, że zgodnie z § 9 Regulaminu naboru Wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Programu Środowisko, energia i zmiany klimatu ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (dalej: Regulamin), od wyniku oceny merytorycznej
II stopnia przysługuje prawo do wniesienia odwołania.
Odwołanie Wnioskodawca wnosi na piśmie w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia niniejszego
pisma informującego o wyniku oceny. Pierwszy dzień terminu, to dzień roboczy następujący po dniu
pobrania niniejszego pisma z serwera Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Odwołanie musi zawierać:
a) oznaczenie Wnioskodawcy (w tym adres do korespondencji),
b) oznaczenie wniosku o dofinansowanie (tytuł, numer wniosku, jeśli został on wcześniej
nadany),
c) wskazanie kryteriów merytorycznych II stopnia, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza
lub zarzutów dotyczących naruszenia przepisów Regulaminu w zakresie procedury oceny
merytorycznej II stopnia wraz z uzasadnieniem oraz zakresem żądania, a także wskazanie
dokumentów potwierdzających zarzuty (jeśli dotyczy),
d) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem
oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do
reprezentowania Wnioskodawcy, jeżeli jej umocowanie nie wynika z dokumentów wcześniej
przekazanych na potrzeby naboru wniosków lub z obowiązujących przepisów prawa.
Zgodnie z § 9 ww. Regulaminu odwołanie nie może zawierać nowych informacji, dokumentów,
nieprzedłożonych na etapie wnioskowania i w trakcie oceny.
Odwołanie powinno zostać podpisane:
1) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub
2) przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
(ePUAP).
Odwołanie wnosi się do Operatora Programu - Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie
Klimatu i Środowiska. Odwołanie wnoszone jest w formie pisemnej elektronicznej, przesyłane za
pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Ministerstwa
Klimatu i Środowiska.
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W przypadku wniesienia odwołania niespełniającego wymogów formalnych, Ministerstwo Klimatu
i Środowiska wzywa pisemnie Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych, licząc
od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia. Nie podlega
rozpatrzeniu odwołanie, które, mimo prawidłowego pouczenia o prawie do wniesienia odwołania:
 zostało wniesione po upływie terminu wyznaczonego do wniesienia odwołania,
 zostało wniesione w sposób sprzeczny z pouczeniem,
 zostało wniesione do niewłaściwej instytucji.
Pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia stwierdza Ministerstwo Klimatu i Środowiska, o czym
pisemnie informuje Wnioskodawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu odwołania do
Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Od pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia Wnioskodawcy nie
przysługuje odwołanie.

Z poważaniem,
Izabela Puczyłowska
Zastępca Kierownika
Wydział Ochrony Przyrody
/podpisano elektronicznie/
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