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Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu  

„Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi” 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia 

Puchły 62, 17-210 Narew 

Tel.: +48 602 430 772 

REGON: 052236535 

NIP: 603-000-63-58 

Strona internetowa Zamawiającego: www.podlasie.org 

Adres poczty elektronicznej: sdp@podlasie.org 

 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji i certyfikacji 

wydatków poniesionych w ramach realizowanej przez Zamawiającego części projektu 

„Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi”, 

współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-

2020, na który składać się będzie:  

 

1. Weryfikacja wydatków poniesionych w ramach projektu przez Zamawiającego (na podstawie 

wszystkich informacji finansowych i nie finansowych), a następnie sporządzenie 

skonsolidowanego raportu z kontroli wydatków. Wzory raportów znajdują się na stronie 

internetowej https://www.pbu2020.eu/pl/pages/400.  

2. Zakłada się, iż w związku z realizacją projektu konieczne będzie wykonanie jednego raportu - 

końcowego:  

o raport końcowy - raport końcowy podsumowuje informacje o realizacji całego 

projektu. Składa się z części opisowej i finansowej 

3. Raport powinien zostać sporządzony w języku Umowy o Dofinansowanie, tj. w języku angielskim.  

 

I. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE AUDYTU 

 

1. Audytor prowadzi weryfikację wydatków na podstawie obowiązujących go procedur kontroli 

ustanowionych w Programie oraz zgodnie z:  

− Międzynarodowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 Usługi wykonywania procedur 

przewidzianych dla informacji finansowych w wersji wydanej przez Międzynarodową 

Federację Księgowych (IFAC);  

− Kodeksem etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydanym przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych IFAC.  

 

2. Zasady zamówień publicznych zawarte w Podręczniku Programu definiują procedury przetargowe 

i ogłoszeniowe mające zastosowanie do różnych wartości progowych. W zależności od kraju 

Beneficjenta należy wziąć pod uwagę następujące poziomy:  

− Podręcznik Programu zawierający procedury zamówień;  

− przepisy krajowe;  

− wewnętrzne zasady organizacji partnerskiej.  
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Szczegółowe informacje, obejmujące m.in. zakres prac jakie należy wykonać w związku  

z przygotowaniem raportu, dostępne są na stronie https://www.pbu2020.eu/en/pages/399, tłumaczenie 

robocze dostępne na stronie https://www.pbu2020.eu/pl/pages/400.  

 

3. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja audytora przez Kontrolny Punkt Kontaktowy. 

 

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

Nazwa projektu: „Turystyka edukacyjna na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce i na Białorusi”  

 

Okres realizacji: 12 miesięcy (01.04.2020 r. – 31.03.2021 r.)  

 

Cel ogólny projektu: Wymiana doświadczeń i wzmocnienie starań podmiotów z Białorusi i Polski na 

rzecz promocji transgranicznej turystyki edukacyjnej na obszarach z unikalnymi rezerwatami przyrody.  

 

Cele szczegółowe projektu:  

− wymiana doświadczeń przydatnych w rozwoju turystyki edukacyjnej w regionach w których 

występują  rezerwaty przyrody (BY-PL) 

− Nawiązanie współpracy polsko-białoruskiej w celu prezentacji potencjału przyrodniczego  

i turystycznego regionów dla rozwoju turystyki edukacyjnej uczestników regiony rozwoju 

turystyki edukacyjne 

− Pilotażowa prezentacja możliwości turystyki edukacyjnej regionów partnerskich dla ogółu 

społeczeństwa w BY-PL 

 

Opis projektu:  

Projekt ukierunkowany jest na rozwój turystyki edukacyjnej w oparciu o przyrodniczo cenne 

obszarach w Polsce i Białorusi. Województwo Podlaskie może poszczycić się nie przeciętnymi 

walorami przyrodniczymi w skali całej Europy. Znajdujące się tu obiekty przyrodnicze chronione  

w parkach narodowych, rezerwatach, parkach krajobrazowych, czy też po przez sieć obszarów 

NATURA2000, to naturalne poligony do prowadzenia edukacji i rozwoju turystyki. Połączenie tych 

dwóch zagadnień to nie lada wyzwanie. Każdy z krajów, ale także partnerów uczestniczących  

w projekcie ma inne doświadczenia w tej materii. Wspólnie chcemy popularyzować i kształtować 

turystykę edukacyjną w najcenniejszych zakątkach naszych krajów.  

Turystyka edukacyjna realizowana w Polsce w takich obiektach jak Białowieski Park 

Narodowy, Narwiański Park Narodowy czy Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej to codzienność. 

Obiekty te mają zarówno odpowiednie do tego celu zaplecze, kadrę i opracowane programy. 

Niewykorzystany jest jednak potencjał innych obszarów, chronionych często jedynie w sieci N2000. 

Do takich obszarów należy dolina górnej Narwi, na odcinku od granicy państwa do Suraża. To właśnie 

tu skupimy swoje działania w celu stworzenia wzorcowej marszruty turystyczno-edukacyjnej. 

Poligonem do działań po stronie białoruskiej będą wyjątkowe terytoria położone w południowo-

wschodniej części kraju, Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny (Полесский 

государственный радиационно-экологический заповедник) i Rezerwat Dniepro-Sożskij (Днепро-

Сожский заказник). Również one nie w pełni wykorzystują swoją atrakcyjność turystyczną. Chociaż 

Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny jest powszechnie znany, przez długi czas 

pozostawał zamknięty. Dopiero niedawno możliwe stało się prowadzenie tam wycieczek informacyjno-

ekologicznych, edukacyjnych, naukowo-edukacyjnych i edukacyjnych. Prawdopodobnie tylko 

specjaliści i lokalni mieszkańcy wiedzą o istnieniu rezerwatu Dniepro-Sożskiego, mimo że istnieje on 

od ponad 20 lat. Oba te obszary mogą być bardzo interesujące zarówno dla białoruskich, jak  

i zagranicznych turystów, zwłaszcza jako miejsca edukacyjne w różnych obszarach badań, ze względu 

na ich unikalne zasoby naturalne, bogatą różnorodność biologiczną, specjalne warunki panujące na tych 

terytoriach (obszar zamknięty). Chcemy aby projekt stał się platformą do nawiązania trwałej współpracy  
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i wymiany doświadczeń między przedstawicielami rezerwatów przyrody na Białorusi i w Polsce w celu 

wzmocnienia potencjału wszystkich beneficjentów transgranicznej turystyki edukacyjnej. 

Przez cały rok trwania projektu odbywać się będą wycieczki edukacyjne dla specjalistów od ochrony 

przyrody, przedstawicieli podmiotów zajmujących się edukacją, kulturą i turystyką oraz organizacji 

społecznych zaangażowanych w sprawy edukacji przyrodniczej. Zostaną utworzone trzy szlaki 

turystyczno-edukacyjne. Odbędzie się też tematyczna konferencja naukowa. Ważnym zadaniem 

projektu jest wzajemna popularyzacja chronionych obszarów Białorusi i Polski podczas wydarzeń 

międzynarodowych: na Festiwalu Dzikiej Przyrody w Narwi, poplenerowych wystawach fotografii. 

Powstanie przewodnik do zajęć terenowych w dolinie górnej Narwi, a także dwa filmy o rezerwatach 

przyrody na Białorusi i walorach doliny górnej Narwi w Polsce.  

Po stronie polskiej realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia. Partnerem 

wiodącym po stronie białoruskiej jest organizacja społeczna Zielony Krzyż we współpracy z Poleskim 

Państwowym Rezerwatem Radiacyjno-Ekologicznym i Rezerwatem Dniepro-Sożskim.  

 

Łączna kwota realizacji projektu po stronie Zamawiającego (Stowarzyszenie Dziedzictwo 

Podlasia): 26 423,00 € 

 

Charakter wydatków: koszty personelu, koszty podróży i zakwaterowania, dostawy, usługi.  

 

Zamawiający nie jest podmiotem prawa publicznego w rozumieniu przepisów krajowych  

oraz wspólnotowych.  

 

Językiem projektu jest język angielski. 


