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Pozyskiwanie funduszy na walkę z barszczem Sosnowskiego

Marta Walkowiak

Barszcz Sosnowskiego (i pokrewny b. Mantegazziego) może stać się utrapieniem zarówno

urzędów gmin (w przypadku jego występowania na terenie należącym do gminy), powiatów

(występowanie  barszczy  przy  drogach  powiatowych),  nadleśnictw  (rozprzestrzenianie  się

roślin  na  terenie  lasów)  jak  i  prywatnych  właścicieli  gruntów  (porastanie  prywatnych

działek). Kaukaskie barszcze wymagają podjęcia natychmiastowych działań zapobiegających

dalszemu rozprzestrzenianiu się roślin. Zwalczanie ich jest czasochłonne (ogromne obszary

porośnięte przez barszcze, liczone nawet w hektarach), jak i bardzo kosztowne. To sprawia, że

prywatni właściciele często nie podejmują się zwalczania roślin. Tymczasem jest w Polsce

możliwość pozyskiwania pieniędzy na zwalczanie barszczy z funduszy zewnętrznych.

Czy prywatny właściciel i urzędy gmin mają podobne szanse w pozyskiwaniu funduszy na

zwalczanie barszczy? O środki na zwalczanie barszczy ubiegać się mogą np. gminy, starostwa

powiatowe,  a  także  organizacje,  stowarzyszenia  czy  parki  narodowe.  Właścicielom

prywatnych działek pełne wsparcie finansowe nie jest udzielane.

Środki krajowe

W skali gmin, problem dotyczący walki z roślinami rozwiązywany jest zazwyczaj ze środków

przeznaczonych na utrzymanie czystości w gminie, a także pieniędzy z wydziału zarządzania

kryzysowego.  W realiach  Polski,  gminy  częsti  nie  mają  budżetu,  który  byłby  specjalnie

przeznaczony na usuwanie barszczy - dlatego mogą ubiegać się o dofinansowanie ze Skarbu

Państwa.

Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  (NFOŚiGW)  pozwala  na

pozyskanie  środków  w  ramach  programu,  który  realizuje  „Program  Ochrona  obszarów
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i gatunków  cennych  przyrodniczo”.  W tym  przypadku  profitent  jest  konkretnie  ustalony.

O pozyskanie  środków  finansowych  mogą  się  starać:  Ministerstwo  Środowiska,  parki

narodowe,  Generalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska,  regionalne  dyrekcje  ochrony

środowiska,  urzędy  morskie,  jednostki  samorządu  terytorialnego  i  ich  związki,  parki

krajobrazowe i  ich zespoły, uczelnie wyższe,  placówki naukowe Polskiej  Akademii Nauk,

organizacje  pozarządowe,  stowarzyszenia  jednostek  samorządu  terytorialnego,  państwowe

instytuty badawcze oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy

Państwowe”.

W województwie dolnośląskim, podmioty zainteresowane uzyskaniem funduszy na usuwanie

barszczu  Sosnowskiego  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej  we  Wrocławiu  muszą  liczyć  się  z  pewnymi  ograniczeniami.  Urząd  nie  dotuje

usuwania barszczu Sosnowskiego z gruntów prywatnych, może jednak finansowo wspierać

usuwanie tej rośliny z obszarów chronionych, na których barszcz zagraża bioróżnorodności.

Po przygotowaniu odpowiednio uzasadnionego wniosku, w ramach priorytetu nr 4 „ochrona

różnorodności biologicznej” można uzyskać do 50% dotacji na zachowanie i przywracanie

bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych. O fundusze mogą

starać się m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe i stowarzyszenia

nieprowadzące działalności gospodarczej (Zasady dofinansowania).

Fundusze Norweskie i z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

(bezzwrotna  pomoc  finansowa  dla  Polski)  dostępne  były  w  ramach  programu  „Ochrona

różnorodności biologicznej i ekosystemów”, który był realizowany przez EOG w latach 2009-

2014. Projekty realizowane były w celu zatrzymania procesu zmniejszania się oraz zanikania

różnorodności  biologicznej  i  wspierały  finansowo  zabiegi  usuwania  roślin  inwazyjnych.

O dofinansowanie  ubiegać  się  mogły:  podmioty  publiczne  lub  prywatne,  organizacje

pozarządowe powstałe  zgodnie z prawem polskim,  które działają  w interesie  publicznym,

jednostki samorządu terytorialnego i państwowe jednostki organizacyjne.

Środki unijne
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Program „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” został stworzony aby wspierać takie

obszary jak transport, środowisko i energetyka. Przeznaczono na ten cel środki o wysokości -

ponad 27,5 mld euro. Program obejmował również zwalczanie w środowisku przyrodniczym

gatunków  obcych.  Potencjalnymi  beneficjentami  są  m.in.:  organy  władzy  publicznej,

jednostki  samorządu terytorialnego i  ich  związki  oraz  działające  w ich  imieniu  jednostki

organizacyjne, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe i przedsiębiorcy.

Regionalny Program Operacyjny (RPO) także daje możliwość wsparcia finansowego na cele

środowiskowe,  w  tym zwalczanie  roślin  inwazyjnych.  Na  każde  województwo w  Polsce

przewidziana jest kwota alokacji,  którą samorządy mogą wydać wg największych potrzeb.

Konkursy  na  realizację  projektów  ogłaszane  są  w  niektórych  województwach  przez

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), a w innych

przez wyspecjalizowane agendy. W ramach RPO dla samorządów województw przeznaczono

31,28 mld €.

Projekty dotyczące ochrony środowiska i klimatu współfinansowane są także przez program

LIFE,  który  jest  instrumentem finansowym Unii  Europejskiej  i  wspiera proces  wdrażania

unijnego  prawa  ochrony  środowiska.  Wsparcie  finansowe  mogą  otrzymać  zarówno

beneficjenci projektów realizowanych na terenie Polski, jak również polscy współbeneficjenci

projektów  międzynarodowych.  Każdy  może  ubiegać  się  o  dotacje  (jednostki,  podmioty

i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa należącego do UE.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa  (ARiMR)  wprowadziła  bezzwrotną  premię  finansową  na  inwestycje  w

gospodarstwach rolnych. Udzielana była następującym grupom osób: grupa I (kandydaci na

młodych rolników), II (posiadacze gospodarstw). W ramach programu można było zakupić

środki na tępienie roślin inwazyjnych. W latach 2014-2020 na realizację Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich przeznaczono kwotę 13,5 mld €.

Dla  obszarów  Natura  2000  w  latach  2014-2020  na  podstawie  dyrektywy  siedliskowej

opracowany został  dokument p.n.:  „Priorytetowe Ramy Działań  dla  sieci  Natura  2000 na

Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020” (PAF). Stanowi on podstawę do
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realizacji  priorytetowych  działań,  służących  zapewnieniu  właściwego  stanu  siedlisk

przyrodniczych  oraz  gatunków  chronionych  w  ramach  sieci  Natura  2000,  a  tym samym

ochrony siedlisk przyrodniczych poprzez zwalczanie roślin inwazyjnych. W szacunkowych

kosztach związanych z zarządzaniem obszarami Natura 2000 w Polsce znalazły się również

zapisy dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych. 

Podsumowanie

Fundusze  zewnętrzne  przeznaczone  na  zwalczanie  gatunków  inwazyjnych,  np.  barszczu

Sosnowskiego zwykle pokrywają ok.  75% całości  projektu.  Reszta  potrzebnej  sumy musi

zostać wniesiona w postaci wkładu własnego. Z racji ograniczonego dostępu osób fizycznych

do  funduszy  pozwalających  na  zwalczanie  barszczy,  większość  właścicieli  prywatnych

gruntów  nie  podejmuje  się  usuwania  parzących  roślin  na  własną  rękę.  Mogą  natomiast

próbować  zawiązać  stowarzyszenie  lub  wejść  we  współpracę  z  gminnymi  urzędnikami,

którzy z  racji  większego doświadczenia mają realne szanse na pozyskiwanie niezbędnych

funduszy.

inż. Marta Walkowiak
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