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Informacje ogólneInformacje ogólne



Okres wdra Ŝania i bud Ŝet programu

• Program wdraŜany w l. 2007-2013 (ostatni nabór)
• Projekty mogą być realizowane po 2013 r.
• Coroczne nabory wniosków

BudŜet całkowity programu 2 143 000 000 euro

działalność DG ENVI 471 000 000 eurodziałalność DG ENVI 471 000 000 euro

wsparcie projektów indywidualnych 1 671 000 000 euro

Alokacja dla Polski

Rok 2010 ok. 11 500 000 euro
Rok 2011 ok. 17 626 000 euro
Rok 2012 ok. 18 380 000 euro
Rok 2013 ok. 19 540 000 euro

Alokacja nie wykorzystana w danym roku „przepada”.



Ocena wniosków i wybór projektów

Instytucja Krajowa
NFOŚiGW

Komisja Europejska

Wnioskodawca

Ocena formalna
Ocena merytoryczna

decyzja o współfinansowaniu

płatności, sprawozdawczość



Beneficjenci

„Finansowanie poprzez LIFE+ mogą otrzymywać jednostki, 
podmioty i instytucje publiczne lub prywatne.”

Art. 7 Rozporz ądzenia ws. LIFE+

KaŜdy podmiot zarejestrowany na terytorium Wspólnoty Europejskiej

1. podmioty publiczne 
2. podmioty prywatne o charakterze komercyjnym 
3. podmioty prywatne o charakterze niekomercyjnym

(w tym organizacje pozarządowe)



Zasady finansowania LIFE+

Maksymalna stawka współfinansowania

50% kosztów kwalifikowalnych 

60% k.k ., 30 % – 50 % kosztów projektu przeznaczonych jest na konkretne 
działania ochronne skierowane na priorytetowe gatunki i siedliska.

75% k.k. , > 50 % kosztów projektu przeznaczonych na konkretne działania 
ochronne skierowane na priorytetowe gatunki i siedliska.

Lista gatunków ptaków priorytetowych dla LIFE+:Lista gatunków ptaków priorytetowych dla LIFE+:
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/index_en.htm

Obowi ązkowy wkład własny:

W przypadku podmiotów publicznych wkład finansowy musi przekraczać o > 2%
sumę kosztów wynagrodzenia ich pracowników, pobieranego w ramach projektu.



Wypłaty dotacji KE:

70% (zaliczka ) 30% (płatność końcowa) - < 24 miesiące , < 300 000 euro z KE

40% (zaliczka ) / 40% (płatność pośrednia) / 20% (płatność końcowa)

40% (zaliczka ) / 20% x 2 (płatności pośrednie) / 20% (płatność końcowa) 

> 48 miesiące , > 2 000 000 euro z KE

Zasady finansowania LIFE+

> 48 miesiące , > 2 000 000 euro z KE

Overhead (koszty ogólne):
„Koszty ogólne są kwalifikowalne do wysokości 7% całkowitej kwoty faktycznie 
poniesionych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów 
zakupu/dzierŜawy gruntów. Nie muszą one być poparte dokumentami księgowymi. 
Są one kwalifikowalne jako koszty pośrednie, które mają pokryć ogólne koszty 
pośrednie potrzebne do zatrudnienia czy zarządzania.”



W przypadku podmiotów o w ątpliwej sytuacji finansowej KE wymaga 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na pierwsz ą płatno ść zaliczkow ą!

Język wniosków:

Formularze w języku angielskim wypełniane w j. polskim, za wyjątkiem formularza 
B1, który musi być wypełniony w j. angielskim.

Zasady finansowania LIFE+

Warto ść projektu:

Nie określono minimalnej wartości projektu. 

Komisja w przewodnikach dodaje przeciętną wartość dofinansowania KE równą 
ok. 1 mln euro.



Komponent I - Przyroda i RóŜnorodność biologiczna
• ochrona gatunków lub siedlisk priorytetowych sieci Natura 2000 
• projekty przyczyniające się do powstrzymania procesu 
spadku róŜnorodności biologicznej

Komponent II - Polityka i zarządzanie w zakresie 
środowiska

Komponenty tematyczne

środowiska
• rozwój i wdraŜanie nowych podejść, technologii, praktyk 
w zarządzaniu środowiskiem

• wdraŜanie polityki ochrony środowiska UE
• wzrost udziału społeczeństwa w zarządzaniu i ochronie środowiska

Komponent III - Informacja i komunikacja
• kampanie mające na celu zwiększenie świadomości 
społecznej w kwestiach związanych z ochroną środowiska

• kampanie informacyjne, szkolenia ws. zapobiegania 
poŜarom lasów



LIFE+ Przyroda 
i RóŜnorodno ść biologicznai RóŜnorodno ść biologiczna



Koncentruje się na inwestycjach długoterminowych
na obszarach Natura 2000
Co do zasady powtarzalne działania nie mogą być 
finansowane
Co najmniej 25% budŜetu musi być przeznaczone na 
konkretne działania w zakresie ochrony
Niezbędne jest zapewnienie długoterminowego efektu

LIFE+ Przyroda

Niezbędne jest zapewnienie długoterminowego efektu
podjętych działań
Wynikiem projektu musi być zapewnienie ochrony 
zidentyfikowanych gatunków i/lub siedlisk oraz 
polepszenie ich stanu



Koncentruje się na działaniach innowacyjnych lub demonstracyjnych
w celu zwiększenia róŜnorodności biologicznej, bez względu na status 
Natura 2000;

Co do zasady powtarzalne działania nie mogą być finansowane;

Co najmniej 25% budŜetu musi być przeznaczone na konkretne 
działania w zakresie ochrony;

LIFE+ RóŜnorodno ść biologiczna

Działania krótkoterminowe, których (pozytywne) wyniki naleŜy szeroko 
rozpowszechniać wśród zainteresowanych grup;

Projekt musi zawierać fazę testowania, oceny i rozpowszechniania 
proponowanej metody;

Wynikiem projektu musi być musi być ocena i poznanie metody związanej 
z polepszeniem stanu róŜnorodności biologicznej.



LIFE+ Przyroda LIFE+ RóŜnorodność
biologiczna

Cele Dyrektyw ptasiej 
i siedliskowej. Sieć Natura 2000

Nie zastrzeŜone dla Dyrektyw 
Ptasiej i Siedliskowej, czy teŜ 
sieci Natura 2000

Najlepsze praktyki
lub demonstracja

Innowacja lub demonstracja

LIFE+ Przyroda czy Ró Ŝnorodno ść?

lub demonstracja

Długoterminowość działań 
ochronnych

Demonstracja wykonalności 
krótkoterminowych działań 
innowacyjnych

Zakup ziemi, dzierŜawa 
długoterminowa lub kompensacja

Tylko krótkoterminowa
dzierŜawa lub kompensacja

Koszty infrastruktury i sprzętu
kwalifikowane w 100%

Koszty infrastruktury 
i sprzętu kwalifikowane 
w 100%

Współfinansowanie LIFE+: 50%, 
60 %, 75% (dla gatunków lub 
siedlisk priorytetowych)

Współfinansowanie LIFE+: 50%



Lista tematów KE:
1.  Projekty  mające  na  celu  bezpośrednie  działania  ochronne  dla  gatunków  i 

siedlisk   objętych   dyrektywami   ptasią   i   siedliskową (…).  NaleŜą   tu 
klasyczne  projekty  LIFE+  przyroda  (odnoszące  się  do  obszaru  lub  
gatunku)  i pozostaną  one  główną  osią  finansowania  w  ramach  
komponentu  LIFE+ przyroda. 

2.  Projekty  poprawiające  ekologiczna  spójność/łączność  sieci  NATURA  2000 
("zielone infrastruktury"). 

3.  Projekty  mające  na  celu  wypełnienie  obowiązków  wynikających  z  zapisów 
Artykułu  8  (1)  raz  8  (2)  dyrektywy  siedliskowej  (i.e.  określenie  potrzeb 

LIFE+ Przyroda

Artykułu  8  (1)  raz  8  (2)  dyrektywy  siedliskowej  (i.e.  określenie  potrzeb 
finansowych i odpowiadających im działań).  

4.  Projekty  dotyczące  przygotowania  i  planowania  w  celu  określenia  nowych 
obszarów  morskich  Natura  2000. 

5.  Projekty dotyczące wsparcia i rozwijania obserwacji statusu ochrony siedlisk i 
gatunków (Artykuł 11 dyrektywy siedliskowej). 

6.  Projekty dotyczące kontroli i usuwania gatunków inwazyjnych. 



Brak konkretnego celu lub teŜ cel nie jest związany z 
ochroną lub konserwacją przyrody. Dla LIFE+ Przyroda:
brak jasnego związku z gatunkami i/lub siedliskami 
przyrodniczymi zdefiniowanymi przez Dyrektywy europejskie, 
bądź teŜ z siecią Natura 2000;
Brak konkretnych działań w zakresie ochrony (minimum 
25% budŜetu) i za duŜo akcji przygotowawczych, monitoringu 
lub upowszechniania;

Komponent I – przyczyny niepowodze ń

lub upowszechniania;
Zawarcie działań czysto naukowych, które nie mogą być 
finansowane przez LIFE+;
Zawarcie działań powtarzających się lub regularnych, 
które nie mogą być finansowane przez LIFE+;
LIFE+ RóŜnorodność biologiczna: złe przygotowanie 
monitoringu, który nie pozwala na wyciągniecie wniosków 
w zakresie innowacji.



Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami 
LIFE+:

� Zaproszenie do składania wniosków w ramach 
naboru 2013 (jeszcze nie opublikowano), 

� Postanowienia Wspólne (Common Provisions),
� Przewodnik do wypełniania wniosków do 

odpowiedniego komponentu,

Pierwsze kroki

� Przewodnik do wypełniania wniosków do 
odpowiedniego komponentu,

� Przewodnik oceny wniosków,
� Formularze wniosków do odpowiedniego 

komponentu.

Znaleźć je moŜna na stronie: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

www.nfosigw.gov.pl/life



Zidentyfikować problem środowiskowy. 

Ustalić cel projektu. Oczekiwane rezultaty 
projektu mają wpływać na zidentyfikowany problem 
środowiskowy.

Jasno sprecyzować stan początkowy projektu i jakie 
są oczekiwane rezultaty.

Dobrze określić cel projektu

są oczekiwane rezultaty.

Jasno i logicznie powiązać cel projektu 
z proponowanymi działaniami i oczekiwanymi 
wynikami.

Zidentyfikować potencjalne ryzyka związane 
z realizacją projektu oraz opracować rozwiązania 
alternatywne.



Rola NFOŚiGW we wdra Ŝaniu 
LIFE+ 

w Polsce w Polsce 



NFOŚiGW – Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE+

1.Funkcje informacyjne,

2.Funkcje koordynacyjne,

3.Funkcje finansowe.



Program obejmujący wszystkie komponenty LIFE+;

Wzory wniosków zbliŜone do wzorów obowiązujących 
w LIFE+;

Koszty kwalifikowane identyczne jak dla programu LIFE+ 
(Infrastruktura i wyposaŜenie finansowane po kosztach 
amortyzacji); 

Program priorytetowy

Program priorytetowy NFOŚiGW „Współfinansowanie LIFE+”

(Infrastruktura i wyposaŜenie finansowane po kosztach 
amortyzacji); 

BudŜet programu na lata 2009-2014: 251 mln zł

Dofinansowanie NFOŚiGW (uzupełnienie do 95 % kk):
� do 45% (50 % PJB) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć 

dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 50%), 
� do 35% (40 % PJB) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć 

dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 60%),

� do 20% (25 % PJB) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć 
dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 75%); 



LIFE +
Skąd czerpa ć informacje?Skąd czerpa ć informacje?



http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

www.nfosigw.gov.pl/life

life@nfosigw.gov.pl (pytania)

Skąd czerpa ć informacje?

tel.  0 (22) 459 02 88 (Justyna Koźbiał)

0 (22) 459 05 43 (Andrzej Muter)

adres: ul Konstruktorska 3A
– 02 – 673 Warszawa



Uwzględniając dofinasnowanie NFOŚiGW 
łączny budŜet projektów LIFE+ moŜe 
wynosić 80 mln euro.

Dotychczas >70 % środków LIFE+ dla 

O czym nale Ŝy pami ętać !!!

Dotychczas >70 % środków LIFE+ dla 
Polski była przeznaczona na ochronę 
przyrody!

Komponent I Przyroda – instrumentem 
finansowania zarządzaniem siecią N2000!



Departament Ochrony 
Przyrody

Wydział ds. Projektów UE

NFOŚiGW

Krajowy Punkt Kontaktowy

Chrońmy aleje !!

WOLF LIFE+ Warszawa, 03.02. 2012 r.
25

NFOŚiGW
tel. (22) 45 90 288,543
fax.(22) 45 90 193
life@nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl/lifeJesienna aleja kolo Swignajna

http://www.sadyba.free.ngo.pl/aleje.html


