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  Raport z zadań realizowanych w ramach projektu „LIFE Pieniny PL”  

w okresie 01.09.2013 – 31.12.2013 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. 

  

Zgodnie z zapisami w.w umów realizacja Projektu rozpoczęła się w dniu 01 września 2013 roku. 

Pierwszymi czynnościami były prace organizacyjne - całkowicie zrealizowano jeden kamień 

milowy (nabór pracowników) zatrudniając Koordynatora projektu i Asystenta koordynatora. 

Zorganizowano pracę całego zespołu zarządzającego projektem. Zarządzeniem Dyrektora 

Pienińskiego Parku Narodowego Nr 9/2013 z dnia 02.09.2013 roku wdrożony został schemat 

organizacyjny przedsięwzięcia ze szczegółowym podziałem obowiązków, odpowiedzialności 

poszczególnych osób, zasady ewidencji księgowej, tworzenia, opisywania i przechowywania 

dowodów i dokumentacji projektu. 

Projekt realizowany jest zgodnie z planem, niektóre z zadań zostały już rozpoczęte. 

 Na początku realizacji projektu odbyły się dwa spotkania inaugurujące (E.1 Spotkania 

promujące projekt), na których przedstawiono główne założenia projektu. W spotkaniach 

wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, nauczyciele, mieszkańcy oraz przedstawiciele 

mediów.  

 W ramach działania E.4 Gadżety promujące projekt zaprojektowano i wydrukowano 

kalendarz na 2014 rok w ilości 300 sztuk. 

 W ramach działania A.2 (Zakup sprzętu) 11.12.2013 roku dostarczono kosiarkę. Po 

przeprowadzeniu procedury przetargowej na samochód osobowy w dniu 16.12.2013 roku 

została zawarta umowa z firmą AUTOREMO S.J Filia Nowy Targ na dostawę w I kwartale 

2014 roku samochodu osobowego z napędem 4x4. Ogłoszono również przetarg na dostawę 

sprzętu fotograficznego, jednak w I etapie (grudzień 2013) żadna z ofert nie spełniła 

wymagań określonych w specyfikacji. Kolejną procedurę zaplanowano przeprowadzić na 

początku 2014 roku. 
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 Podpisano umowy na wykonywanie operatów szacunkowych (A.1  Przygotowanie wykupu 

gruntów) oraz na świadczenie usług notarialnych związanych z planowanymi wykupami 

gruntów (B.1 Zakup gruntów).  

W ramach działania B.1 (Zakup gruntów) w IV kwartale 2013 roku zakupiono 2,8974 ha za 

łączną kwotę 166 000 zł. Podpisano 4 umowy kupna w formie aktu notarialnego. Łącznie 

kupiono 36 działek, które 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.  

 

Zadania planowane do realizacji na I kwartał 2014 roku. 

W I kwartale 2014 roku planuje się: 

 ponowne ogłoszenie przetargu na zakup i dostawę sprzętu fotograficznego, 

 ogłoszenie przetargu na dostawę odbiorników GPS i szkolenie w zakresie ich obsługi, 

 ogłoszenie przetargu na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu społeczno-

gospodarczego planowanych działań w ramach projektu „LIFEPieninyPL”na lokalną 

gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu”, 

 uruchomienie strony internetowej projektu,  
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 prace przygotowawcze (opracowanie tekstu i opracowanie graficzne) związane z wykonaniem 

tablic informacyjnych, 

 prace przygotowawcze (opracowanie tekstu i opracowanie graficzne) związane z wydaniem 

folderu informacyjnego o projekcie. 


