
         Załącznik nr 1 do programu priorytetowego 

 

Tabela wskaźników programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE 

I.* Planowane 14 200 13 600 20 800 21 800 21 800 0 92 200

II.** Osiągnięte 2 500 3 500 12 218 17 537 19 568 121 268 176 591

*) - w artości miernika w ynikające z planow anych do zaw arcia umów

**) w artości w skaźnika w ynikające z planow anego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczow ego.

Nazwa / jedn. miary

Środki dofinasowania:

                                            Rok

Wartości wskaźnika
2015 2016 2017 2018 lata kolejne Razem

Kwota pozyskanych przez Polskę środków LIFE (tys. euro)

bezzwrotna

2014

I.* Planowane 7 7 8 10 9 0 41

II.** Osiągnięte 41 41

*) - w artości miernika w ynikające z planow anych do zaw arcia umów

**) w artości w skaźnika w ynikające z planow anego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczow ego.

Nazwa / jedn. miary

Środki dofinasowania:

                                            Rok

Wartości wskaźnika
2015 2016

Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, chronionych w wyniku 

realizacji przedsięwzięć / szt.

bezzwrotna

2014 2017 2018 lata kolejne Razem

I.* Planowane 104 189 276 559 276 559 276 559 276 559 0 1 210 425

II.** Osiągnięte 1 210 425 1 210 425

*) - w artości miernika w ynikające z planow anych do zaw arcia umów

**) w artości w skaźnika w ynikające z planow anego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczow ego.

Nazwa / jedn. miary
Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę 

właściwego stanu ekosystemów / ha

Środki dofinasowania:

                                            Rok

Wartości wskaźnika
2015 2016 2017 2018 lata kolejne Razem

bezzwrotna

2014

I.* Planowane 2 2 2 2 2 0 10

II.** Osiągnięte 10 10

*) - w artości miernika w ynikające z planow anych do zaw arcia umów

**) w artości w skaźnika w ynikające z planow anego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczow ego.

lata kolejne

Liczba przetestowanych rozwiązań innowacyjnych i demonstracyjnych w 

rozumieniu LIFE.

bezzwrotna

Razem2015 2016 2017 2018

Nazwa / jedn. miary

Środki dofinasowania:

                                            Rok

Wartości wskaźnika
2014

I.* Planowane 3 3,50 4 4,50 5 0 20

II.** Osiągnięte 20 20

*) - w artości miernika w ynikające z planow anych do zaw arcia umów

**) w artości w skaźnika w ynikające z planow anego potw ierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczow ego.

***) zasięg zrealiziw anych przedsięw zięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (dane z umów ) liczony w  sposób następujący: dla działań 

"bezpośrednich", typu szkolenia, konferencje, konkursy, itp. - liczba osób objetych działaniem; dla bazy edukacyjnej - liczba osób biorących udział w  

działaniach edukacyjnych, realizow anych przez ośrodek w  skali roku; prasa - czytelnictw o; radio, telew izja - zasięg w  grupie celow ej na założonym 

poziomie efektyw nym; internet - unikalni uzytkow nicy.

Środki dofinasowania: bezzwrotna

2014 2018 lata kolejne Razem

Nazwa / jedn. miary

                                            Rok

Wartości wskaźnika
2015 2016 2017

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz 

informacyjnych (mln osób) ***

 



 

 


