
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Addendum 

Wytyczne dla wnioskodawców 

2020 

 
 

LIFE – Działania na rzecz klimatu 
 

LIFE – Ochrona środowiska i efektywne 

gospodarowanie zasobami 
 

LIFE – Przyroda i różnorodność biologiczna 
 

LIFE – Zarządzanie i informacja w zakresie 

środowiska 
 

LIFE – Projekty zintegrowane 
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Szanowni Wnioskodawcy! Biorąc pod uwagę wpływ wybuchu epidemii Covid-19, 

postanowiliśmy zmienić kilka elementów w zaproszeniu do składania wniosków 

w ramach programu LIFE, opublikowanego w dniu 2 kwietnia 2020 r. 

Uzgodnione zmiany są następujące (więcej szczegółów podano w kolejnych 

punktach): 

 

  udział procentowy pierwszego prefinansowania wzrósł w przypadku 

dotacji tradycyjnych o co najmniej jeden śródokresowy okres 

sprawozdawczy; 

 
  wymagania dotyczące amortyzacji w przypadku wszystkich dotacji na 

działania obejmujących dobra trwałego użytku mogą być teraz, pod 

pewnymi warunkami, w pełni kwalifikowalne dla wszystkich kategorii 

beneficjentów; 
 

  praca wolontariuszy w ramach projektów "tradycyjnych" i "zintegrowanych" 

będzie uznawana za koszt kwalifikowalny, w oparciu o koszt jednostkowy diety. 
 

 
 
 

Czekamy niecierpliwie na Wasze wnioski w ramach program LIFE. 

 
*** 
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1. Zmiany w wytycznych dla wnioskodawców opublikowanych w dniu 2 

kwietnia 2020 r. 
 

1.1 Zmiany dotyczące wyłącznie projektów "tradycyjnych". 
 
 
1.1.1. Harmonogram płatności przewidziany dla dotacji 

zawierających co najmniej jedno sprawozdanie śródokresowe: 
 

 
 Pierwsze 

prefinansowanie 

(*) 

Dalsze 

prefinansow

anie 

Płatność 

końcowa 

Jeden raport śródokresowy 

(dla projektów o okresie 

realizacji przekraczającym 

24 miesiące lub wkładzie 

Unii przekraczającym 300 

tys. euro) 

40% 40% maks. 20% 

Dwa raporty 

śródokresowe (na 

żądanie beneficjenta 

koordynującego i tylko 

w przypadku projektów 

o okresie realizacji 48 

miesięcy i wkładzie Unii 

przekraczającym 4 mln 

euro) 

40% 20% maks. 20% 

 
(*) Należy pamiętać, że pierwsze prefinansowanie może być 

uzależnione od otrzymania gwarancji finansowej. 

 
 
1.1.2. Brak amortyzacji wyposażenia oraz infrastruktury, 

pod pewnymi warunkami 

Wnioskodawcy (prywatni/publiczni) w każdych warunkach mogą zawrzeć w swoim 

budżecie, jako koszt kwalifikowalny, pełną cenę zakupu wyposażenia i/lub infrastruktury, 

jeśli spełnione zostały następujące warunki : 

Dla wszystkich tradycyjnych projektów programu LIFE koszty zakupu dóbr 

trwałych, nierozerwalnie związanych z realizacją projektu i wykorzystywanych 

w znacznym stopniu w trakcie jego trwania, uznaje się za w pełni 

kwalifikowalne.  Kwalifikowalność ta uzależniona jest od tego, czy beneficjent 

koordynujący oraz beneficjenci stowarzyszeni zobowiążą się do dalszego, 

ostatecznego i wyłącznego przypisywania tych dóbr do tych samych celów i 

zamierzeń, tak jak to zostało przewidziane w projekcie współfinansowanym w 
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ramach programu LIFE. 

Zobowiązanie to wykracza poza fazę końcową projektu i obejmuje co najmniej 

pełen okres ekonomicznej eksploatacji dobra. 

1.2 Zmiany dotyczące wyłącznie projektów "zintegrowanych". 

1.2.1. Brak amortyzacji wyposażenia oraz infrastruktury, 

pod pewnymi warunkami 

Wnioskodawcy (prywatni/publiczni) w każdych warunkach mogą zawrzeć w swoim 

budżecie, jako koszt kwalifikowalny, pełną cenę zakupu wyposażenia i/lub infrastruktury, 

jeśli spełnione zostały następujące warunki : 

Dla wszystkich zintegrowanych projektów programu LIFE koszty zakupu dóbr trwałych, 

nierozerwalnie związanych z realizacją projektu i wykorzystywanych w znacznym stopniu 

w trakcie jego trwania, uznaje się za w pełni kwalifikowalne.  Kwalifikowalność ta 

uzależniona jest od tego, czy beneficjent koordynujący oraz beneficjenci stowarzyszeni 

zobowiążą się do dalszego, ostatecznego i wyłącznego przypisywania tych dóbr do tych 

samych celów i zamierzeń, tak jak to zostało przewidziane w projekcie współfinansowanym 

w ramach programu LIFE. 

Zobowiązanie to wykracza poza fazę końcową projektu i obejmuje co najmniej 

pełen okres ekonomicznej eksploatacji dobra. 

1.3 Zmiany dotyczące zarówno projektów "tradycyjnych" jak i 

"zintegrowanych" 

1.3.1. Koszty wolontariatu 

Zaproszenie do składania wniosków 2020 pozwala, zgodnie z rozporządzeniem 

finansowym i decyzją Komisji C(2019)2646 z dnia 10 kwietnia 2019 r., na 

uznanie pracy wykonywanej przez wolontariuszy za kwalifikującą się do 

współfinansowania.  Takie współfinansowanie uznaje się za kwalifikowalne 

koszty personelu i przyjmuje ono formę kosztów jednostkowych. 

Koszt jednostkowy obejmuje jedynie bezpośrednie "koszty osobowe". Wszelkie 

inne koszty bezpośrednie związane z wolontariuszami, takie jak np. koszty 

podróży i utrzymania - jeżeli zostały poniesione specjalnie w ramach projektu 

LIFE - muszą zostać zadeklarowane w odpowiedniej kategorii. 

Koszty wolontariatu mogą zostać uwzględnione w podstawie do obliczenia 

zryczałtowanej stawki dla kosztów ogólnych. Wszystkie pozostałe koszty 

związane z wolontariuszami, które nie są tylko i nie zostały poniesione 

wyłącznie w ramach projektu LIFE, uznaje się za objęte ryczałtową stawką 

kosztów ogólnych. 
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Wolontariusza definiuje się jako osobę pracującą dla organizacji w sposób 

nieobowiązkowy i bez wynagrodzenia. 

Jak włączyć do budżetu koszty wolontariatu? 

Prace wykonane przez wolontariuszy w ramach programu LIFE deklarowane są 

jako koszty personelu na podstawie kosztów jednostkowych, które zostały 

zatwierdzone ex-ante. Koszty pracy wolontariuszy muszą zostać jasno określone 

w "formularzu budżetowym F1". 

-  W kolumnie " kategoria/rola w projekcie" wnioskodawcy powinni wpisać 

"wolontariusze + kraj, w którym będą oni realizować swoje działania". 

-  W kolumnie "stawka dzienna" należy wpisać stawkę jednostkową mającą zastosowanie 

w danym kraju (zob. tabela poniżej) 

-    Całkowita liczba dni wolontariatu powinna zostać wpisana w kolumnie 

"liczba osobodni". 

Ograniczenia dotyczące kosztów wolontariatu? 

Istnieją dwa ograniczenia dotyczące stosowania kosztów wolontariatu: 

-  Zgodnie z art. 186 rozporządzenia finansowego wkład Unii ograniczony jest 

do szacunkowych kosztów kwalifikowalnych innych niż koszty pracy 

wolontariuszy. 

-  Art. 190 rozporządzenia finansowego ogranicza wartość pracy wolontariuszy 

do 50% źródeł finansowania działania, włączając w to wkład rzeczowy. 

Przegląd kosztów jednostkowych w poszczególnych państwach - kwota za dzień (w euro) 

Dania, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Austria, Szwecja, Liechtenstein, Norwegia (157 euro)  

Belgia, Niemcy, Francja, Włochy , Finlandia, Wielka Brytania, Islandia (131  euro) 

Czechy, Grecja, Hiszpania, Cypr, Malta, Portugalia, Słowenia (78 euro) 

Bułgaria, Estonia, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja (47 euro) 

Australia,  Kanada,  Hong   Kong,  Izrael,  Japonia, Kuwejt,  Makao,  Nowa  Zelandia,  Katar,  

Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Szwajcaria (92 euro) 

Albania, Angola, Antigua i Barbuda, Argentyna, Barbados, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, 

Kolumbia, Komory, Wyspy Cooka, Dominika, Gabon, Grenada, Wybrzeże Kości Słoniowej, Była 

Jugosłowiańska Republika Macedonii, Kosowo, Liban, Libia, Meksyk, Czarnogóra, Nigeria, Peru, Saint 

Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Serbia, 

Seszele, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Wenezuela, Zambia, Zimbabwe (45 euro) 

Afganistan, Azerbejdżan, Bahamy, Boliwia, Burkina Faso, Kamerun, Chiny, Kongo, Kostaryka, Dżibuti, 

Dominikana, Ekwador, Salwador, Gruzja, Gwatemala, Gwinea Bissau, Haiti, Iran, Irak, Jamajka, Jordania, 

Kazachstan, Kenia, Mikronezja, Maroko, Mozambik, Namibia, Palestyna, Panama, Papua Nowa Gwinea, 
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Paragwaj, Senegal, RPA, Surinam, Eswatini, Rosja, Trinidad i Tobago, Vanuatu (32 euro) 

Algieria, Armenia, Bangladesz, Białoruś, Belize, Benin, Butan, Botswana, Mjanma  (Birma), Burundi, 

Kambodża, Wyspy Zielonego Przylądka, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Demokratyczna 

Republika Konga, Kuba, Korea Północna, Egipt, Erytrea, Etiopia, Gwinea Równikowa, Fidżi, Gambia, 

Ghana, Gwinea, Gujana, Honduras, Indie, Indonezja, Kiribati, Kirgistan, Laos, Lesotho, Liberia, 

Madagaskar, Malawi, Malezja, Malediwy, Mali, Wyspy Marshalla, Mauretania, Mauritius, Mołdawia, 

Mongolia, Nauru, Nepal, Nikaragua, Niger, Niue, Pakistan, Palau, Filipiny, Rwanda, Samoa, Sierra Leone, 

Wyspy Salomona, Somalia, Sudan Południowy, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tadżykistan, Tanzania, Timor 

Wschodni, Togo, Tonga, Tunezja, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Wietnam, Jemen (17 euro) 

Jeśli wolontariusze nie pracują w pełnym wymiarze godzin, kwota podana powyżej musi 

zostać podzielona przez osiem. 


