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 Powody opracowania nowego formatu:

 poprzedni format → brak systemowego podejścia do głównego celu (właściwy 

stan ochrony);

 brak precyzyjnego powiązania celów z działaniami;

 brak możliwości agregacji danych z różnych PAF;

 niektóre informacje zbędne;

 Europejski Trybunał Obrachunkowy zalecił bardziej systemowe podejście do 

PAF.

 Proces opracowania:

 początek dyskusji w ramach NADEG 11.2017;

 dwa specjalne spotkania NADEG 04.12.2017 i 26.01.2018;

 pisemne uwagi od państw członkowskich;

 propozycja formatu przesłana państwom członkowskim w marcu 2018;

 zaktualizowany format zaakceptowany przez NADEG w maju 2018;

 nowy format przetłumaczony na wszystkie języku (z wyjątkiem IE i MT).

Opracowanie nowego formatu PAF



Części: 

A. Wprowadzenie

B. Podsumowanie priorytetowych potrzeb finansowych na lata 
2021–2027

C. Aktualny stan sieci Natura 2000

D. Unijne i krajowe finansowanie sieci Natura 2000 w latach 
2014–2020

E. Działania priorytetowe i priorytetowe potrzeby finansowe na 
lata 2021–2027

F. Dodatkowe korzyści z wdrożenia PAF

Załączniki: 

1. Wytyczne do formatu

2. Fikcyjny przykład - rozdział D

3. Fikcyjny przykład - rozdział E.2.4

PAF format 



• 3 główne typy działań 

(horyzontalne, dotyczące 

ekosystemów i dla 

gatunków )

• Utrzymanie i odtworzenie

(coroczne lub 

jednostkowe)

• W sieci Natura 2000 (Art. 

6.1) i poza siecią

(“zielona infrastruktura”)

• Dla wszystkich rodzajów 

obszarów (OZW, OSO, 

SOO)

B. Podsumowanie 
na lata 2021–2027



C.1. Dane statystyczne dotyczące sieci Natura 2000

C. Aktualny stan sieci Natura 2000

C.2. Mapa sieci Natura 2000



• Środki z :

 EFROW (WPR)

 Fundusze regionalne i spójności

 EFMR

 LIFE

 Inne środki unijne

 Środki krajowe

• Informacje o alokacjach i wydatkowaniu

D. Finansowanie w latach 2014–2020



1.1 Wyznaczenie obszarów i opracowywanie planów ochrony

1.2 Zarządzanie siecią i wymiana informacji

1.3 Monitoring i sprawozdawczość

1.4 Potrzeby w zakresie badań

1.5  Środki dotyczące komunikacji oraz podnoszenie świadomości nt. sieci 
Natura 2000, edukacja i dostęp dla odwiedzających

E.1. Środki horyzontalne i koszty 
administracyjne



2.1. Wody morskie i przybrzeżne

2.2. Wrzosowiska i zarośla

2.3. Bagna, torfowiska i inne tereny podmokłe

2.4. Użytki zielone

2.5. Inne agroekosystemy (w tym grunty uprawne)

2.6. Lasy

2.7. Siedliska skalne, wydmy i inne zarośla

2.8. Siedliska słodkowodne (rzeki i jeziora)

2.9. Inne (jaskinie itd.)

2.a. Utrzymanie i odtworzenie obszarów w ramach sieci Natura 2000 
w odniesieniu do gatunków i siedlisk

2.b. Dodatkowe środki w zakresie „zielonej infrastruktury" 
wykraczające poza sieć Natura 2000 (zwiększające spójność 
sieci Natura 2000, również w kontekście transgranicznym)

E.2. Utrzymanie i odtworzenie obszarów w 
ramach sieci Natura 2000 i poza nią



• Aktualny stan i działania podjęte do tej pory;

• Dalsze wymagane działania;

• Priorytety na okres 2021-2027;

• Wykaz działań priorytetowych oraz szacunkowe koszty 
działań ochronnych + źródła finansowania;

• Oczekiwane rezultaty (w tym możliwe dodatkowe 
korzyści wykraczające poza ochronę przyrody).

Wymagane informacje dla każdego typu 
ekosystemu



Format prezentacji danych dla poszczególnych 
ekosystemów



3.1 Środki dotyczące poszczególnych gatunków nieujęte nigdzie indziej

3.2. Zapobieganie szkodom powodowanym przez gatunki chronione, 
ograniczanie tych szkód lub rekompensata z ich tytułu

E.3 Dodatkowe środki wymagane dla 
gatunków niezwiązane z konkretnymi 

ekosystemami lub siedliskami



• Projekty PAF oczekiwane na początku 2019 r. → źródła 

finansowania na tym etapie niekonieczne

• Uwagi KE

• Ostateczny PAF połowa 2019 r.

• PAF jako narzędzie negocjacji dla programów po 2020 r.

• PAF jako podstawa dla strategicznych programów 
ochrony przyrody LIFE SNaPs

Kolejne kroki


