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PROGRAM PRIORYTETOWY 
 
 

Tytuł programu:  

Współfinansowanie programu LIFE 

ZAKRES OGÓLNY 

1.  Cel programu  

Poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, poprzez pełne wykorzystanie 

przez Polskę środków dostępnych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE  

 

Cele szczegółowe: 

A. Przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów  

w Polsce. 

B. Poprawa jakości środowiska poprzez realizację innowacyjnych – pilotażowych 

albo demonstracyjnych projektów środowiskowych. 

C. Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa. 

2.  Wskaźniki osiągnięcia celu  

Nazwa wskaźnika 1: kwota pozyskanych przez Polskę środków LIFE. 

Planowana do pozyskania kwota środków LIFE, wynikająca z umów zawartych w latach 

2014-2018 wynosi 92 200 tys. euro. Wartości wskaźnika wynikające z planowanego 

potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w latach 2014-2022 wynoszą 
176 591 tys. euro.  

Nazwa wskaźnika 2: Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, 

chronionych w wyniku realizacji przedsięwzięć (szt.). 

Planowane wartości  wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 

2014-2018 wynoszą 41 szt. Wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia 

osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w latach 2014-2022 wynoszą 41 szt. Wskaźnik 

dotyczy umów zawieranych w latach 2014-2018. 

Nazwa wskaźnika 3: Powierzchnia obszarów dla których przywrócono lub zapewniono 

ochronę właściwego stanu ekosystemów (ha). 

Planowane wartości  wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 

2014-2018 wynoszą 1 210 425 ha. Wartości wskaźnika wynikające z planowanego 

potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w latach 2014-2022 wynoszą. 1 

210 425 ha. Wskaźnik dotyczy umów zawieranych w latach 2014-2018. 
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Nazwa wskaźnika 4: Liczba przetestowanych rozwiązań innowacyjnych - pilotażowych lub 

demonstracyjnych w rozumieniu LIFE (szt.). 

Planowane wartości  wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 

2014-2018 wynoszą 10 szt. Wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia 

osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w latach 2014-2022 wynoszą 10szt. Wskaźnik 

dotyczy umów zawieranych w latach 2014-2018. 

Nazwa wskaźnika 5: Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno – promocyjnych oraz 

informacyjnych (mln osób).  

Planowane wartości  wskaźnika osiągnięcia celu, wynikające z umów zawartych w latach 

2014-2018 wynoszą 20 mln osób. Wartości wskaźnika wynikające z planowanego 

potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w latach 2014-2022 wynoszą 
20mln osób. Wskaźnik dotyczy umów zawieranych w latach 2014-2018. 

Tabelę wskaźników programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 1 do programu. 

 

3. Budżet  

Budżet programu priorytetowego obejmuje: 

1) planowane do podjęcia zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania 

i pozostałe wypłaty w ramach programu współfinansowania projektów LIFE+ 

(Część 1),  

2) planowane do podjęcia zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania w latach 

2015-2018 i stosowne wypłaty (Cześć 2), 

3) planowane do podjęcia zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania w latach 

2014-2022 i stosowne wypłaty (Część 1 i Część 2).  

 

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 
198 667 tys. zł.  

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 

dofinansowania programu wynoszą: 323 098,3 tys zł. 
 

Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 
84 623,7 tys. zł.  

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form 

dofinansowania programu wynoszą: 84 623,7 tys zł. 

Tabelę budżetu programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 2 do programu. 
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ZAKRES SZCZEGÓŁOWY 

 
Część 1) Współfinansowanie LIFE+ 
 

4.  Okres wdrażania  

1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2021. 

2. Alokacja środków w latach 2014 – 2021. 

3. Wydatkowanie środków w latach 2014 – 2021. 

Niniejsza część programu jest kontynuacją programu priorytetowego „Współfinansowanie 

LIFE+”.   

5.  Terminy i sposób składania wniosków 

1) dotacja: 

a) Przyjmowane będą jedynie aktualizacje wniosków o dofinansowanie złożonych 

w naborze w 2013 r. Nowe wnioski o dofinansowanie nie będą przyjmowane.  

b) Po uzyskaniu zaproszenia KE do złożenia uaktualnionej elektronicznej wersji 

wniosku do LIFE+ wnioskodawca składa do NFOŚiGW aktualizację wniosku 

uwzględniającą uzgodnione z KE zmiany do wniosku. 

 

2) pożyczka:  

 nabór ciągły od 1 października 2014 r.  

6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

1232 z poźn. zm.).  

2) Rozporządzenie (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 

2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+) (Dz. U. UE L 

149 z 9.6.2007 str. 1-17). 

3) Porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska a NFOŚiGW w sprawie wdrażania 

Instrumentu Finansowego LIFE+ ustanowionego na lata 2007-2013, z dnia 5 września 

2008 r. (wraz z późniejszymi zmianami)  

4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 

z późn. zm.). 

5) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 

z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). 

6) Postanowienia wspólne (Common Provisions) – warunki ogólne umowy pomiędzy 

KE a Beneficjentami Instrumentu Finansowego LIFE+. 

7) Publikowane corocznie w dzienniku Urzędowym UE Zaproszenia do składania 

wniosków dotyczących instrumentu LIFE +.  

61. Przekazywanie środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek 
budżetowych. 

1) Państwowe jednostki budżetowe mogą ubiegać się o przekazanie środków na 

realizowane przez siebie zadania zgodne z ust. 7.5 niniejszego programu. 
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2) Sposób przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym określa 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki 

finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 226, poz. 1479), a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio 

Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym 

ust. 7 i 8 niniejszego programu. 

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 6
1
 ustala się poniższe szczegółowe 

zasady udzielania dofinansowania. 

2. Do wniosków o dotacje złożonych do końca 2013 r. stosuje się szczegółowe zasady 

udzielania dofinansowania określone w programie priorytetowym obowiązującym na 

dzień złożenia przedmiotowych wniosków. 

 

7.1  Formy dofinansowania 

1) pożyczka, w tym pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

7.2  Intensywność dofinansowania  

1) dofinansowanie w formie pożyczki: 

a) wysokość pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ nie może przekraczać 
równowartości kwoty płatności końcowej dofinansowania Komisji Europejskiej, 

przypadającej na wnioskodawcę; 

b) wysokość pożyczki przeznaczonej na zapewnienie wymaganego wkładu własnego 

wnioskodawcy nie może być wyższa niż planowany wkład własny wnioskodawcy 

w finansowanie projektu LIFE+, przy czym łączna dotacja NFOŚiGW i KE oraz kwota 

przedmiotowej pożyczki nie może przekroczyć 95% kosztów kwalifikowanych. 

 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) Ogólne warunki dofinansowania: 

a) warunkiem podpisania umowy pożyczki na zapewnienie wymaganego wkładu własnego, 

bądź na zachowanie płynności finansowej jest podpisana umowa o dofinansowanie 

przedsięwzięcia LIFE+ z KE, w której Beneficjent przedmiotowego Programu pełni rolę 
Beneficjenta koordynującego lub Współbeneficjenta projektu krajowego albo 

międzynarodowego; 

b) pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została 

podpisana umowa dotacji z NFOŚiGW w ramach niniejszego Programu; 

c) w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane 

zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 

d) pożyczka nie podlega umorzeniu. 
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2)  dofinansowanie w formie pożyczki przeznaczonej na zapewnienie wymaganego wkładu 

własnego wnioskodawcy: 

a) minimalna kwota pożyczki: 200 tys. zł; 

b) oprocentowanie stałe: 1 % w skali roku; 

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 

Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale,  

w którym wypłacono pierwszą transzę środków; 

c) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat 

liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki; 

d) karencja: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 

kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 
18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 

 

3) dofinansowanie w formie pożyczki, przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej: 

a) minimalna kwota pożyczki: 400 tys. zł; 

b) oprocentowanie stałe: 1 % w skali roku; 

c) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 2 lata od 

daty zakończenia realizacji projektu, z zastrzeżeniem lit. d); 

d) w przypadku, gdy w okresie 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu nie nastąpił 

wpływ środków Unii Europejskiej na rachunek pożyczkobiorcy, okres finansowania 

może zostać wydłużony do 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu; 

e) karencja: program nie przewiduje stosowania karencji w spłacie rat kapitałowych; 

f) termin spłaty: 7 dni od daty wpływu środków Unii Europejskiej na rachunek 

pożyczkobiorcy, lecz nie dłużej niż okres finansowania; 

 

7.4 Beneficjenci  

Beneficjentem dofinansowania w ramach programu mogą być zarejestrowane na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby 

prawne, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, które podejmują realizację projektu jako Beneficjent koordynujący projektu LIFE+ 

lub są Współbeneficjentami krajowego albo zagranicznego projektu LIFE+. 

 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe w zakresie 

realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które przyczyniają się do osiągnięcia 

celów Instrumentu Finansowego LIFE+ określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 614/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego 

na rzecz środowiska (LIFE+), w ramach: 

komponentu I Przyroda i Różnorodność biologiczna: 
-  mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy nr 2009/147/WE, w sprawie ochrony 

dzikich ptaków oraz nr 92/43/EEC, w sprawie ochrony siedlisk ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 

-  innowacyjne lub demonstracyjne projekty przyczyniające się do realizacji celu określonego 

w Komunikacie Komisji Europejskiej COM (2006) 216 „Zatrzymanie procesu utraty 

różnorodności biologicznej na obszarze Europy do roku 2010 i w przyszłości – utrzymanie 

usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka”; 
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komponentu II Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska: 
-  realizacja innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów z zakresu szeroko rozumianej 

ochrony środowiska, w szczególności: zapobiegania zmianom klimatu; ochrony wód, 

ochrony powietrza, ochrony gleby, kształtowania środowiska miejskiego, ochrony przed 

hałasem, ochrony przed zagrożeniami związanymi z chemikaliami, ochrony zdrowia 

i polepszania jakości życia, zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi 

i odpadami, ochrony lasów, opracowania i demonstracji innowacyjnych kierunków polityki, 

technologii, metod i instrumentów wspierających wdrożenie planu działania  

w zakresie technologii środowiskowych, kierunków strategicznych; 

komponentu III Informacja i komunikacja: 
- realizacja kampanii informacyjnych podnoszących świadomość społeczną na tematy 

związane ze środowiskiem, ochroną przyrody i różnorodności biologicznej, które ułatwiają 
wdrożenie polityki środowiskowej Wspólnoty Europejskiej lub kampanii podnoszącymi 

świadomość społeczną w zakresie zapobiegania pożarom lasów oraz/lub działaniami 

szkoleniowymi dla pracowników straży pożarnej.  

8.  Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria dostępu 

1.  Kryteria formalne Tak Nie 
1.1  Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu   
1.2  Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane załączniki   
1.3  Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym   
1.4  Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”   
1.5    Wydatki są zgodne z „Kosztami kwalifikowanymi”   
1.6    Przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku   
1.7  Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne ze szczegółowymi zasadami udzielania 

dofinansowania obowiązującymi w programie priorytetowym  
  

1.8 Na przedsięwzięcie, którego dotyczy wniosek zawarta została umowa dotacji ze środków 

NFOŚiGW. 
  

 

2.  Kryteria merytoryczne oceny wniosku o pożyczkę przeznaczoną na 
zapewnienie wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy 

Tak Nie 

2.1  Na realizację przedsięwzięcia udzielone zostało dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. 
  

2.2 Wnioskodawca posiada odpowiednią zdolność do spłaty pożyczki wraz z innymi 

należnościami wynikającymi z zaciągnięcia wnioskowanej pożyczki 
  

2.3 Wnioskodawca ustanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy pożyczki-

zaakceptowane przez NFOŚiGW - w formie adekwatnej do kwoty pożyczki oraz 

aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej  

  

 

3.  Kryteria merytoryczne oceny wniosku o pożyczkę przeznaczoną na 
zachowanie płynności finansowej 

Tak Nie 

3.1  Na realizację przedsięwzięcia udzielone zostało dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. 
  

3.2  Pozytywna ocena możliwości spłaty przez Wnioskodawcę kwoty pożyczki wraz z innymi 

należnościami wynikającymi z zaciągnięcia wnioskowanej pożyczki 
  

3.3    Wnioskodawca ustanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy pożyczki w 

formie zaakceptowanej przez NFOŚiGW 
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9.  Koszty kwalifikowane 

Koszty kwalifikowane są określone w Postanowieniach wspólnych (Common Provisions) 

i innych dokumentach programowych obowiązujących w Instrumencie Finansowym LIFE+. 

Przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy także uwzględnić przepisy dotyczące 

dopuszczalności pomocy publicznej. Przy wskazywaniu kosztów do sfinansowania przez 

NFOŚiGW, brane są pod uwagę „Preferencje finansowania przez NFOŚiGW kosztów 

ponoszonych w projektach LIFE” stanowiące załącznik nr 4 do programu priorytetowego. 

10.  Procedura wyboru przedsięwzięć 

1. Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielania dofinansowania określają 
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 

2. Wnioski o pożyczkę będą rozpatrywane w kolejności wpływu do NFOŚiGW. 

O udzieleniu pożyczki decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku w ramach 

przyjętego limitu środków. 

3. Wnioskodawca musi wykazać posiadanie odpowiedniej zdolności do spłaty pożyczki 

wraz z innymi należnościami wynikającymi z zaciągnięcia wnioskowanej pożyczki. 

4. Wnioskodawca musi ustanowić, zaakceptowane przez NFOŚiGW, zabezpieczenie 

prawidłowego wykonania umowy pożyczki w formie adekwatnej do kwoty pożyczki 

oraz aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej. 

5. Udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie obliguje NFOŚiGW do udzielenia 

dofinansowania w formie pożyczki na przedsięwzięcie realizowane w ramach 

niniejszego Programu. 
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Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE w perspektywie finansowej 
2014 - 2020 

4.  Okres wdrażania  

1) Okres wdrażania w latach 2014 – 2022. 

2) Alokacja środków w latach 2015 - 2022. 

3) Wydatkowanie środków: do 2022.  

5  Terminy i sposób składania wniosków 

1) dotacja: 

a) terminy składania wniosków będą każdorazowo określane przez Zarząd NFOŚiGW 

w oparciu o planowane terminy składania wniosków do LIFE podane przez KE,  

b) po uzyskaniu zaproszenia KE do złożenia uaktualnionej elektronicznej wersji wniosku 

do LIFE wnioskodawca składa do NFOŚiGW aktualizację wniosku uwzględniającą 
uzgodnione z KE zmiany do wniosku, nie później niż dwa tygodnie od przekazania 

przez wnioskodawcę aktualizacji wniosku LIFE do KE. 

 

2) pożyczka:  

 nabór ciągły od 1 lutego 2015 r. 

6. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

1232 z poźn. zm.). 

2) Rozporządzenie (WE) nr 1293/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska  

i klimatu (LIFE) (Dz. U. UE L 347/185 z dnia 20.12.2013r. ) i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 614/2007 z dnia 23 maja 2007 r. (Dz. U. UE L 149/1 z dnia 

9.06.2007 r.). 

3) Przyjęte Wieloletnie Programy Prac LIFE na lata 2014-2017 oraz 2018-2020. 

4) Porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska a NFOŚiGW w sprawie współpracy  

w zakresie wsparcia wdrażania programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE, 

ustanowionego na lata 2014 -2020 z dnia 28 lutego 2014 r.  

5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 

z późn. zm.). 

6) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 

z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). 

7) Publikowane corocznie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zaproszenia do 

składania wniosków dotyczących Programu działań na rzecz środowiska i klimatu 

(LIFE). 

8) PRIORYTETOWE RAMY DZIAŁAŃ DLA SIECI NATURA 2000 na Wieloletni 

Program Finansowania UE w latach 2014-2020, 

61. Przekazywanie środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek 
budżetowych. 

1. Państwowe jednostki budżetowe mogą ubiegać się o przekazanie środków na 

realizowane przez siebie zadania zgodne z ust. 7.5 niniejszego programu. 
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2. Sposób przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym określa 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki 

finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 226, poz. 1479), a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio 

Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym 

ust. 7 i 8 niniejszego programu. 

7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 6
1
 ustala się poniższe szczegółowe 

zasady udzielania dofinansowania. 

7.1. Formy dofinansowania 

1) dotacja,  

2) pożyczka, w tym pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

 

7.2. Intensywność dofinansowania 

1) dofinansowanie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych, przy czym łączna 

wartość dofinansowania NFOŚiGW i KE w formie dotacji nie może przekroczyć 90% 

kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem ppkt 2-5; 

2) w przypadku spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, dofinansowanie w formie dotacji do 15% kosztów kwalifikowanych, przy 

czym łączna wartość dofinansowania NFOŚiGW i KE w formie dotacji nie może 

przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych; 

3) dofinansowanie w formie dotacji do 35% kosztów kwalifikowanych, przy czym łączna 

wartość dofinansowania NFOŚiGW i KE w formie dotacji nie może przekroczyć 95% 

kosztów kwalifikowanych, w przypadku: 

a)  przedsięwzięć realizowanych w ramach obszaru priorytetowego LIFE przyroda 

i różnorodność biologiczna w których co najmniej 50% budżetu przeznaczonego na 

konkretne działania ochronne w rozumieniu LIFE służy ochronie: 

-  gatunków albo siedlisk o których mowa w punkcie F. 1 Priorytetowych Ram 

Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 

2014 – 2020 przekazanych przez Polskę do KE i dostępnych na stronie 

internetowej Ministerstwa Środowiska; 

-  gatunków ptaków traktowanych jako priorytetowe do finansowania ze środków 

LIFE; 

-  gatunków wymienionych w załączniku II Dyrektywy siedliskowej oraz  

w załączniku I Dyrektywy ptasiej i wymienionych równocześnie w Polskiej 

czerwonej księdze / liście roślin lub zwierząt o statusie wyższym niż VU; 

b) przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie przez podmioty sektora finansów 

publicznych (jako Beneficjent Koordynujący LIFE) i spółki prawa handlowego lub 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przy czym partnerzy z sektora 
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prywatnego powinni być łącznie odpowiedzialni za realizację zadań o budżecie 

stanowiącym min. 20% kosztów kwalifikowanych; 

4) w przypadku zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w projektach,   

w których państwowa jednostka budżetowa pełni rolę Beneficjenta koordynującego, 

poziom dofinansowania bezzwrotnego ze środków NFOŚiGW wynosi do 40% kosztów 

kwalifikowanych, przy czym łączna wartość dofinansowania NFOŚiGW i KE nie może 

przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych; 

5)  Beneficjent dofinansowania określonego w pkt. 1 – 2 może również otrzymać pożyczkę 
na zapewnienie wymaganego wkładu własnego w wysokości, która łącznie z dotacją KE 

i NFOŚiGW pozwoli na sfinansowanie do 95 % kosztów kwalifikowanych; 

6)  w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, wielkość pomocy musi 

być zgodna z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 

7) pomoc udzielona beneficjentowi w formie dotacji nie może przekraczać wartości podanej 

w umowie oraz intensywności podanej w pkt. 1-4 w stosunku do kosztów 

kwalifikowanych wyliczonych przez KE w momencie akceptowania sprawozdania 

końcowego z realizacji projektu; 

8) wysokość pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć 
współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE nie może przekraczać 
równowartości kwoty płatności końcowej dofinansowania Komisji Europejskiej, 

przypadającej na wnioskodawcę. 

7.3. Warunki dofinansowania  

1) Ogólne warunki dofinansowania: 

a) dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielane jest w złotych polskich; 

b) warunkiem podpisania umowy dofinansowania przedsięwzięcia LIFE ze środków 

NFOŚiGW w formie dotacji jest zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania przez 

KE; 

c) warunkiem podpisania umowy pożyczki na zapewnienie wymaganego wkładu 

własnego, bądź na zachowanie płynności finansowej jest podpisana umowa  

o dofinansowanie projektu LIFE z KE; 

d) pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcia, na realizację których została 

podpisana umowa dotacji z NFOŚiGW w ramach niniejszego Programu; 

e) w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono 

udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej; 

f) pożyczka nie podlega umorzeniu; 

g) kwota udzielonego dofinansowania nie podlega waloryzacji z tytułu różnic kursowych 

oraz inflacji. 

2)  Dofinansowanie w formie dotacji: 

a) wartość udzielanego dofinansowania przeliczana jest na euro według średniego kursu 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu 

roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku; 

b) środki dotacji przekazywane są na wskazany zgodnie z warunkami umowy rachunek 

bankowy Beneficjenta projektu LIFE; 

c) przy określaniu wartości dofinansowania bierze się pod uwagę ograniczenia poziomu 

kosztów jednostkowych wynikające z tabeli standaryzowanych kosztów 

jednostkowych publikowanej wraz z ogłoszeniem terminu składania wniosków, 

zarówno w odniesieniu do ogólnej kwoty dofinansowania jak i poszczególnych 

pozycji wyspecyfikowanych w niniejszej tabeli. 
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3) Dofinansowanie w formie pożyczki przeznaczonej na zapewnienie wymaganego wkładu 

własnego wnioskodawcy: 

a) minimalna kwota pożyczki: 200 tys. zł; 

b) oprocentowanie stałe: 1 % w skali roku; 

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 

Pierwsza spłata odbywa się na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po 

kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; 

c) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat 

liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki; 

d) karencja: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat 

kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 
18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 

4) dofinansowanie w formie pożyczki, przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej, 

udziela się do wysokości płatności końcowej, na następujących warunkach: 
 

a) minimalna kwota pożyczki: 400 tys. zł; 

oprocentowanie stałe: 1 % w skali roku; 

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 

Pierwsza spłata odbywa się na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po 

kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; 

b) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 2 lata od 

daty zakończenia realizacji projektu, z zastrzeżeniem lit. d); 

c) w przypadku, gdy w okresie 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu nie nastąpił 

wpływ środków Unii Europejskiej na rachunek pożyczkobiorcy, okres finansowania 

może zostać wydłużony do 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu; 

d) karencja: program nie przewiduje stosowania karencji w spłacie rat kapitałowych; 

e) termin spłaty: 7 dni od daty wpływu środków Unii Europejskiej na rachunek 

pożyczkobiorcy, lecz nie dłużej niż okres finansowania; 

7.4 Beneficjenci 

1) Beneficjentem dofinansowania w ramach programu mogą być zarejestrowane na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby 

prawne, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej; 

2) Beneficjent koordynujący – podmiot, o którym mowa w pkt. 1, który podejmuje się 
realizacji przedsięwzięcia LIFE; 

3) Współbeneficjent – podmiot, o którym mowa w pkt. 1, który jest wskazany w umowie 

dotacji jako podmiot współodpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia LIFE i któremu 

Beneficjent koordynujący przekazuje część środków z dotacji. Współbeneficjent może być 
równocześnie beneficjentem pożyczki ze środków NFOŚiGW.  

4) Współbeneficjent zagranicznego projektu LIFE - podmiot, o którym mowa w pkt. 1, który 

jest Współbeneficjentem Projektu LIFE realizowanego przez Beneficjenta 

Koordynującego, mającego siedzibę na terenie innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej niż Rzeczypospolita Polska,  

  

7.5.  Rodzaje przedsięwzięć 
1)  Dofinansowanie mogą uzyskać - zgodne z krajowymi dokumentami strategicznymi  

w obszarze ochrony środowiska i klimatu - przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe  

w zakresie realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które przyczyniają się 
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do osiągnięcia celów Instrumentu LIFE określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 

1293/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 

ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 614/2007; 

2) Dofinansowanie mogą uzyskać w szczególności krajowe i międzynarodowe projekty 

zintegrowane LIFE w zakresie realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w tym projekty składane przez MŚ lub inne jednostki podległe Ministrowi Środowiska lub 

przez niego nadzorowane . 

3) Ilekroć w niniejszym programie używa się pojęcia przedsięwzięcie, jest to równoznaczne z 

pojęciem projektu w rozumieniu dokumentów programowych LIFE. 

8.  Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

8.1 Kryteria oceny wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia w formie 
dotacji 

Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

Kryteria dostępu 

 

1. Kryteria formalne: Tak/Nie 

1.1 Wniosek jest złożony w terminie 
 

1.2 Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu 
 

1.3 
Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane załączniki 

formalne i merytoryczne  

 

1.4 Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci” 
 

1.5 
Wnioskowane dofinansowanie zgodne ze szczegółowymi zasadami udzielania 

dofinansowania obowiązującymi w programie priorytetowym (pkt. 7.1, 7.3) 

 

1.6 

Beneficjent koordynujący i Współbeneficjenci wnoszą wkład finansowy do budżetu  

przewidzianego w projekcie  

(za wyjątkiem Beneficjentów koordynujących będących państwową jednostką 
budżetową, w przypadku których dofinansowanie NFOŚiGW udzielone za 

pośrednictwem rezerwy celowej Budżetu Państwa jest traktowane wkład finansowy 

Beneficjenta do projektu) 

 

2. Kryteria merytoryczne: ogólne Tak/Nie 

2.1 
Przedsięwzięcie spełnia wymogi określone w pkt 3 i 5 obowiązującego Wieloletniego 

Programu Prac LIFE 2014-2017 oraz w wytycznych dla wnioskodawców 

 

2.2 
Przedsięwzięcie jest zgodne z krajowymi dokumentami strategicznymi w obszarze 

ochrony środowiska i klimatu  

 

2.3 Zaplanowano monitoring efektów ekologicznych realizowanego przedsięwzięcia 
 

3.  Kryteria merytoryczne: szczegółowe dotyczące poszczególnych 
obszarów priorytetowych KE 

Tak/Nie 
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3.1. Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami 

3.1.1 

Proponowane  działania  mają  charakter  pilotażowy lub demonstracyjny oraz są 
związane z obszarami działań, opisanymi w wytycznych dla wnioskodawców lub 

dotyczą stosownego zakresu zawartego w rozporządzeniu LIFE  

 

3.2. Przyroda i Różnorodność biologiczna 

3.2.1 

Co najmniej 25% środków budżetu projektu (liczone wg zasad LIFE) przewidziane 

jest na realizację  konkretnych  działań ochronnych, z uwzględnieniem wyjątków 

przewidzianych przez KE  

 

3.2.2 
Proponowane działania reprezentują najlepsze praktyki lub mają charakter 

demonstracyjny lub pilotażowy  

 

3.2.3 

Proponowane działania są zgodne z celami strategii „Nasze ubezpieczenie na życie  

i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony  różnorodności biologicznej na 

okres do 2020 r.” 

 

3.3. Zarządzanie  w  zakresie  środowiska  i  informowanie/ Zarządzanie i informacja 
w zakresie klimatu 

3.3.1 

Proponowane działania należą do kategorii projektów informacyjnych i polegają na 

komunikacji/realizacji kampanii  podnoszących świadomość społeczną na tematy 

związane z ochroną środowiska i efektywnym zarządzaniem zasobami, ochroną  
przyrody i różnorodnością biologiczną lub ochroną klimatu, które ułatwiają  
wdrożenie polityki środowiskowej Unii Europejskiej (w tym zgodnie  

z uwzględnieniem priorytetów 7 programu działań w zakresie środowiska); albo 

przekazują obywatelom UE informacje; lub są projektami wspierającymi lepsze 

zarządzanie środowiskiem lub klimatem 

 

3.3.2 

Projekt przewiduje czynności polegające na monitorowaniu wpływu  prowadzonych  

działań  komunikacyjnych/  kampanii podnoszących świadomość na docelową grupę 
odbiorców oraz na docelowy problem dotyczący środowiska/klimatu  

 

3.4. Łagodzenie skutków zmiany klimatu 

3.4.1 

Projekt jest zbieżny z Decyzją  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  nr  529/2013/UE 

z  dnia  21  maja  2013  r. w  sprawie  zasad rozliczania  emisji  i  pochłaniania  

gazów  cieplarnianych  w wyniku działalności związanej  z  użytkowaniem  gruntów,  

zmianą  użytkowania gruntów  i  leśnictwem  oraz  informacji o działaniach  

związanych  z  tą  działalnością 

 

3.4.2 
Proponowane działania mają charakter demonstracyjny lub pilotażowy lub są 
projektami przyrodniczymi 

 

3.5. Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu 

3.5.1 
Projekt jest zbieżny ze „Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020” 

 

3.5.2 
Proponowane działania mają charakter demonstracyjny lub pilotażowy lub są 
projektami przyrodniczymi 

 

4. Kryteria merytoryczne: Analiza efektywności kosztowej Tak / Nie 

4.1 

Wnioski są poddawane oceniane eksperckiej, przez pracowników właściwych 

komórek ekologicznych NFOŚiGW w oparciu o metodykę oceny efektywności 

kosztowej. Metodyka zostanie upubliczniona na stronach NFOŚiGW.  

 

Ocena efektywności kosztowej wniosku odnosi się do uzasadnienia dla ponoszenia 

zaplanowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia, w kontekście planowanych 
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do uzyskania efektów (rzeczowych/ekologicznych).  

Analizowane są również koszty jednostkowe w oparciu o tabelę standaryzowanych 

kosztów jednostkowych, publikowaną wraz z ogłoszeniem terminu składania 

wniosków. Tabela ta nie określa zamkniętego katalogu kosztów. Dopuszcza się 
ujmowanie we wniosku rodzajów kosztów nie objętych tabelą.  Koszty inwestycyjne 

będą weryfikowane w oparciu o wiedzę eksperta, z użyciem dostępnych danych 

porównawczych, w tym z podobnych przedsięwzięć. 
W przypadku zidentyfikowania istotnych odchyleń i ryzyk wynikających z poziomu 

zaplanowanych kosztów ekspert oceniający proponuje korektę kosztów 

przedsięwzięcia do sfinansowania przez NFOŚiGW. 

Jeżeli wartość działań nieuzasadnionych przekracza 30% wartości projektu, 

kryterium nie jest spełnione. Jeśli wartość działań nieuzasadnionych jest mniejsza lub 

równa 30% wartości projektu, wówczas kwota dofinansowania NFOŚiGW będzie 

proporcjonalnie pomniejszona. 

W przypadku kosztu realizacji prototypów analiza efektywności kosztowej nie jest 

przeprowadzana. 

 

8.2. Kryteria oceny wniosku o pożyczkę  

Kryteria dostępu 

1.  Kryteria formalne Tak/Nie 
1.1  Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu  
1.2  Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane załączniki  
1.3  Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym  
1.4  Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”  
1.5    Wydatki są zgodne z „Kosztami kwalifikowanymi”  
1.6    Przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku  
1.7 Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne ze szczegółowymi zasadami udzielania 

dofinansowania obowiązującymi w programie priorytetowym  
 

1.8 Przedsięwzięcie, którego dotyczy wniosek zakwalifikowało się do fazy rewizji w ramach 

naboru wniosków KE. 
 

 

2.  Kryteria merytoryczne oceny wniosku o pożyczkę przeznaczoną na 
zapewnienie wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy 

Tak Nie 

2.1 Wnioskodawca posiada odpowiednią zdolność do spłaty pożyczki wraz z innymi 

należnościami wynikającymi z zaciągnięcia wnioskowanej pożyczki 
  

2.2 Wnioskodawca ustanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy pożyczki-

zaakceptowane przez NFOŚiGW - w formie adekwatnej do kwoty pożyczki oraz 

aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej 

  

 

3.  Kryteria merytoryczne oceny wniosku o pożyczkę przeznaczoną na 
zachowanie płynności finansowej 

Tak Nie 

3.1  Na realizację przedsięwzięcia udzielone zostało dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE. 
  

3.2  Pozytywna ocena możliwości spłaty przez Wnioskodawcę kwoty pożyczki wraz z innymi 

należnościami wynikającymi z zaciągnięcia wnioskowanej pożyczki 
  

3.3    Wnioskodawca ustanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy pożyczki  

w formie zaakceptowanej przez NFOŚiGW 
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9. Koszty kwalifikowane 

1.  Koszty kwalifikowane będą zgodne z kosztami kwalifikowanymi obowiązującymi dla 

Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) w perspektywie finansowej 

2014 - 2020.  

2.  Przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy także uwzględnić przepisy 

dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.  

3.  Przy wskazywaniu kosztów do sfinansowania przez NFOŚiGW, brane są pod uwagę 
„Preferencje finansowania przez NFOŚiGW kosztów ponoszonych w projektach 

LIFE” stanowiące załącznik nr 3 do programu priorytetowego. 

10. Procedura wyboru przedsięwzięć 

1. DOTACJA: 
1) Wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków NFOŚiGW projektów LIFE 

są oceniane w oparciu o formalne kryteria dostępu przez komórkę odpowiedzialną 
w NFOŚiGW za wdrażanie LIFE oraz w oparciu o merytoryczne kryteria dostępu przez 

pracowników właściwych komórek ekologicznych NFOŚiGW, oraz przez MŚ 

(w zakresie zgodności z krajowymi dokumentami strategicznymi w obszarze ochrony 

środowiska i klimatu). 

2) Wnioski spełniające kryteria formalne będą oceniane przez pracowników MŚ  

w zakresie zgodności z krajowymi dokumentami strategicznymi w obszarze ochrony 

środowiska i klimatu.  

3) Wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków NFOŚiGW projektów LIFE są 
oceniane po kątem efektywności kosztowej w oparciu o tabelę standaryzowanych 

kosztów jednostkowych publikowaną wraz z ogłoszeniem terminu składania wniosków. 

Tabela nie określa zamkniętego katalogu kosztów. Dopuszcza się ujmowanie  

we wniosku kosztów w niej niewskazanych, o ile będą one zgodne z ust. 9.  

4) Przedsięwzięcia, które spełniają kryteria wyboru umieszczane są na liście 

przedstawianej Zarządowi NFOŚiGW do akceptacji.  

5) Zaakceptowanie przez Zarząd NFOŚiGW listy przedsięwzięć, które spełniają kryteria 

wyboru wiąże się z podpisaniem przez osoby reprezentujące NFOŚiGW właściwego 

formularza wniosku do LIFE, stanowiących zobowiązanie niepotwierdzone,  

z zastrzeżeniem ppkt. 6.  

6) Ppkt 5 nie ma zastosowania dla wniosków kierowników państwowych jednostek 

budżetowych, które pełnią rolę Beneficjenta koordynującego we wniosku LIFE. W tym 

przypadku NFOŚiGW informuje państwową jednostkę budżetową o umieszczeniu 

wniosku na liście przedsięwzięć, które spełniają kryteria wyboru, ze wskazaniem 

przewidywanej kwoty dofinansowania. 

7) Ocena zaktualizowanych wniosków o dofinansowanie, składanych przez 

wnioskodawców, którzy uzyskali od KE zaproszenie do złożenia uaktualnionej 

elektronicznej wersji wniosku do LIFE prowadzona jest przez komórkę odpowiedzialną 
w NFOŚiGW za wdrażanie LIFE. 

8) Zaktualizowane wnioski spełniające kryteria dostępu, w tym w zakresie efektywności 

kosztowej, o zbilansowanym budżecie, są przedstawiane do akceptacji Zarządu 

NFOŚiGW, który podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania 

przedsięwzięcia. W przypadku przekroczenia planowanej kwoty zobowiązań 
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NFOŚiGW na współfinansowanie projektów LIFE w danym roku, o udzieleniu 

dofinansowania decyduje liczba punktów przyznanych w wyniku oceny wniosków 

przez KE. 

9) Podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu (w przypadku dotacji 

powyżej równowartości 500 000 euro, w przypadku pożyczki powyżej równowartości 

1 000 000 euro także zatwierdzenie dofinansowania przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW) 

wiąże się z podpisaniem przez osoby reprezentujące NFOŚiGW właściwego formularza 

wniosku do LIFE, stanowiącego zobowiązanie potwierdzone, z zastrzeżeniem ppkt. 10.  

10) Ppkt 9 nie ma zastosowania dla wniosków kierowników państwowych jednostek 

budżetowych, które pełnią rolę Beneficjenta koordynującego we wniosku LIFE. W tym 

przypadku po podjęciu przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o udzieleniu dofinansowania 

państwowa jednostka budżetowa jest informowana o uchwale Zarządu NFOŚiGW,  

ze wskazaniem kwoty dofinansowania dla wszystkich partnerów projektu będących 

państwowymi jednostkami budżetowymi. 

11) Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia jest zawierana po podjęciu przez 

odpowiednio Zarząd lub Radę Nadzorczą NFOŚiGW uchwały o udzieleniu 

dofinansowania.  

12) Umowa, o której mowa w ppkt. 11 wchodzi w życie po podpisaniu umowy pomiędzy 

KE a Beneficjentem.  

13) Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielania dofinansowania określają 
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 

 

2. POŻYCZKA: 
1) Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu 

pożyczki decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku w ramach przyjętego 

limitu środków. 

2) Wnioskodawca musi wykazać posiadanie odpowiedniej zdolności do spłaty pożyczki 

wraz z innymi należnościami wynikającymi z zaciągnięcia wnioskowanej pożyczki. 

3) Wnioskodawca musi ustanowić, zaakceptowane przez NFOŚiGW, zabezpieczenie 

prawidłowego wykonania umowy pożyczki w formie adekwatnej do kwoty pożyczki 

oraz aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej. 

4) Udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie obliguje NFOŚiGW do udzielenia 

dofinansowania w formie pożyczki na przedsięwzięcie realizowane w ramach 

niniejszego Programu. 

5) Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielania dofinansowania określają 
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 

 

Załączniki do programu priorytetowego 
 

Załącznik 1 „Tabela wskaźników programu priorytetowego Współfinansowanie programu 

LIFE” 

Załącznik 2 „Tabela budżetu programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE” 

Załącznik 3 „Preferencje finansowania przez NFOŚiGW kosztów kwalifikowanych 

ponoszonych w projektach LIFE” 


