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Niniejszy dokument ma na celu publiczne wyjaśnienie kryteriów i procedur stosowanych w ocenie 
wniosków projektu LIFE złożonych na rok 2018 w ramach zaproszenia do składania „tradycyjnych 
projektów” w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska. 
W niniejszym dokumencie znajdują się również odniesienia do następujących dokumentów (stosowanie do 
przebiegu oceny): Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środow iska i klimatu (LIFE), OJ L 347 z dnia 
20/12/2013; Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/210 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia 
wieloletniego programu prac na lata 2018–2020, OJ L39 z dnia 13/02/2018; Wytyczne dla Wnioskodawców 
LIFE - Działania na rzecz klimatu 2018; wzór umów dotacji LIFE. 
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UWAGI OGÓLNE 
 
Niniejszy Przewodnik po ocenie dotyczy JEDYNIE wyboru projektów pilotażowych, 
demonstracyjnych, projektów w zakresie najlepszych praktyk, projektów 
informacyjnych, budujących świadomość i rozpowszechniających program LIFE w 
znaczeniu art. 2(a), (b), (c) i (h) rozporządzenia LIFE. 
 

W związku z projektami zintegrowanymi, projektami wsparcia technicznego, projektami 
budowania potencjału, projektami przygotowawczymi, dotacjami operacyjnymi oraz 
instrumentami finansowych w ramach programu LIFE, prosimy zapoznać się z odpowiednimi 
dokumentami na stronie programu LIFE. 
 

Procedura oceny, wyboru i przyznania jest wykonywana przez Komisję Europejską i 
Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), dalej zwanych 
„Instytucją zamawiającą”, przy wsparciu Konsorcjum niezależnych specjalistów ds. oceny, 
dalej zwanego „Wykonawcą”. Niemniej Instytucja zamawiająca wciąż jest odpowiedzialna 
za całą procedurę, w tym przyznawanie punktów końcowych, przygotowywanie listy 
wniosków do sfinansowania oraz odrzucanie wniosków. 
 

Dokument dotyczy jedynie zaproszenia do składania wniosków w ramach podprogramu 
działań na rzecz klimatu (LIFE) w 2018 roku. 
 

Procedura składania i oceny odbędzie się jednoetapowo, w oparciu o pełne wnioski. 
 

Tylko pełne wnioski, które zostały dostarczone do Instytucji zamawiającej za pomocą 
internetowego narzędzia eProposal przed upływem terminu  12/09/2018, 16:00 czasu 
brukselskiego i oraz przeszły przez etap Otwarcia (patrz punkt 2), zostaną zarejestrowane w 
bazie danych LIFE ESAP (Evaluation and Selection Award Procedure). 
 

Wszelkie informacje lub dokumenty złożone w inny sposób lub po upływie terminu nie będą 
brane pod uwagę, chyba że Instytucja zamawiająca wyraźnie tego zażąda. 
 

Po ukończeniu rejestracji wniosku w narzędziu ESAP poszczególni oceniający będą mieli 
dostęp do ESAP i możliwość wprowadzania komentarzy i punktów w oparciu o treść 
niniejszego dokumentu. 
 
Podstawowe zasady wyboru i oceny 
 
Projekty zgodne z art.  2(a), (b), (c) i (h) rozporządzenia LIFE 
 

Przy wyborze projektów pilotażowych, demonstracyjnych, projektów w zakresie najlepszych 
praktyk, projektów informacyjnych, budujących świadomość i rozpowszechniających 
program LIFE w znaczeniu art. 2(a), (b), (c) i (h) rozporządzenia LIFE stosuje się jedną 
metodykę techniczną oraz podobne kryteria kwalifikowalności i przyznawania zgodnie z 
opisem w niniejszym dokumencie. 
 

Wszyscy oceniający, zarówno Instytucja zamawiająca, jak i Wykonawca, muszą oprzeć 
swoją ocenę wniosków na postanowienia niniejszego Przewodnika po ocenie oraz pytaniach 
przygotowanych dla poszczególnych kryteriów. 
 

Z uwzględnieniem zasad tematycznego finansowania zawartych w rozporządzeniu LIFE 
należy ściśle przestrzegać równego traktowania wszystkich wniosków na wszystkich 
etapach procesu oceny. Oceny i punkty przyznawane poszczególnym wnioskom muszą 
być możliwie najbardziej obiektywne i sprawiedliwe. Wszystkie decyzje i punkty muszą 
być jasno poparte uzasadnionymi komentarzami. 
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Jakościowe kryteria Przyznania ocenione przez Wykonawcę zawsze są poddawane 
ewaluacji przez przynajmniej dwóch niezależnych oceniających. Każdy ekspert 
przydzielony do danego wniosku ma obowiązek przygotować raport z oceny w narzędziu 
ESAP. Wszystkie komentarze w narzędziu ESAP należy wprowadzać w języku angielskim. 
Wobec poszczególnych kryteriów oceny osoby oceniające mają obowiązek zapewnić 
komentarze „za” i „przeciw” jako uzasadnienie zaproponowanej punktacji. Oceniający mają 
obowiązek zapewnić, że wszystkie komentarze są zwięzłe, kompletne i zrozumiałe oraz 
bezpośrednio związane zarówno z zarysem koncepcji / pełnym wnioskiem oraz 
zastosowanymi kryteriami. Oceniający mają obowiązek unikać niejasnych, dwuznacznych 
ocen. 
 

Z wyjątkiem etapu Otwarcia, wnioskodawcy powinni zdawać sobie sprawę, że różne 
etapy procesu oceny mogą odbywać się w tym samym czasie. Ma to na celu możliwie 
najszybsze sfinalizowanie oceny i powiadomienie wnioskodawców o wynikach 
końcowych. 
 

I. ETAP OTWARCIA* 
 
Wnioski są sprawdzane pod względem zgodności z następującymi kryteriami: 
 

 
 

1.    Wniosek złożony przed upływem terminu dnia 12/09/2018, 16:00 czasu brukselskiego. 
 

 
 

2.  W celu sporządzenia i złożenia wniosku zastosowano odpowiednie formularze w ramach 
programu LIFE 2018 w narzędziu eProposal. 
 

*Kontrola początkowa jest wykonywana za pomocą narzędzia eProposal, nie zaś w systemie 
ESAP. 
 

II. ETAP PRZYZNANIA 
 
Wszystkie wnioski nieodrzucone na etapie Otwarcia są poddawane głębokiej ocenie 
jakościowej na etapie Przyznania przy użyciu określonego systemu kryteriów i punktowania 
projektów złożonych w ramach Podprogramu działań na rzecz środowiska. 
 

 

Kryteria przyznania 
 

Minimaln
y wynik 

pozytywn
y* 

 

Wynik 
maksymal
ny 

Spójność i jakość pod względem technicznym i finansowym   
 

1
. 

 

Spójność i jakość techniczna 
 

10 
 

20 

 

2
. 

 

Spójności i jakość finansowa (w tym stosunek ceny do jakości) 
 

10 
 

20 

Wartość dodana UE:   
 

3
. 

 

Zakres i jakość wkładu w określone cele obszarów 
priorytetowych podprogramu LIFE dotyczącego działań na 
rzecz klimatu 

 
 

10 

 
 

20 

 

4
. 

 

Trwałość (kontynuacja, replikacja, przekazanie) 
 

8 
 

15 
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Ogólny wynik (pozytywny) 
  

 

Bonus 
 

Wartość dodana UE: wkład we wdrożenie Porozumienia 
Paryskiego 

5. a) Wkład w obszary polityki Działań na rzecz 
środowiska określony w Rozdziale 2 
zatytułowanym „Wytyczne dla  
wnioskodawców 2018 

 

- 
 

0 lub 5 

a) Wkład w obszary szczegółowych prac 
określonych w Rozdziale 2 zatytułowanym 
„Wytyczne dla wnioskodawców 2018 

 

- 
 

0 lub 5 

6. Synergie (w tym wielozadaniowość i 
integracja/komplementarność (maks. 8 punktów), 
zielone przetargi publiczne (maks. 1 punkt), 
oznakowanie ekologiczne (maks. 1 punkt) 
wykorzystanie wyników badań unijnych 
(maks. 1 punkt) 
- Transgraniczne (maks. 4 punkty) 

 

- 
 

15 

 
 

Wynik maksymalny 
 

 

100 

 

 

50*
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Wniosek projektowy musi osiągnąć minimalny wynik pozytywny w zakresie 
poszczególnych kryteriów, NATOMIAST suma wyników kryteriów, które osiągnęły wynik 
minimalny musi wynosić przynajmniej 50 punktów. 
 
 
 
 
1. Spójność i jakość techniczna 
 

Niniejsze kryterium skupia się na jasności i wykonalności działań mających na celu 
osiągnięcie przewidywanych rezultatów i efektów projektu. Działania ani przewidywane 
rezultaty i efekty nie mogą być sprzeczne z celami programu LIFE.  Należy dokładnie opisać 
kontekst przedoperacyjny, a wniosek musi zawierać wyraźny związek pomiędzy 
problemami a zagrożeniami, celami projektu, zaproponowanymi działaniami i ich 
przewidywanymi rezultatami. Wszystkie działania należy odpowiednio opisać i 
skwantyfikować oraz, w razie potrzeby, opatrzeć odpowiednimi mapami. Wniosek musi 
jasno opisywać sposób, miejsce, czas oraz wykonawców danego działania w ramach 
wniosku. 
 

Wniosek należy przygotować w taki sposób, aby umożliwić oceniającym ocenę stopnia 
adekwatności środków technicznych i wiedzy fachowej w zakresie wdrożenia projektu. 
 

Czas należy zaplanować w sposób realistyczny, a trudności należy poprawnie ocenić w 
odpowiednich formularzach. 
 

Wszelkie działania, które bezpośrednio nie przyczyniają się do osiągnięcia celów 
projektowych można uznać za niekwalifikowalne (np. działania przygotowawcze lub 
opracowania niezwiązane z wdrożeniem projektu, wszelkie podstawowe badania naukowe 
itd.) W ramach tego kryterium wniosek może uzyskać do 20 punktów. Wynik pozytywny dla 
tego kryterium to 10 punktów. 



6  

2. Spójności i jakość finansowa (w tym stosunek ceny do jakości) 
 

Oceniony zostanie zaproponowany budżet oraz jego spójność z zaproponowanymi 
działaniami oraz właściwymi zasadami, jak również efektywność kosztowa 
zaproponowanego podejścia. Oceniony zostanie również stosunek jakości do ceny 
zaproponowanego projektu w porównaniu do przewidywanych rezultatów. 
 

Wkład finansowy beneficjentów/podmiotów współfinansujących, zaproponowany budżet i 
zaproponowane wydatki projektowe muszą być zgodne z zasadami i przepisami opisanymi 
w Wytycznych dla wnioskodawców LIFE, wzorową umową dotacji LIFE1  oraz 
rozporządzeniem LIFE. Budżet musi być transparentny, tj. elementy kosztowe powinny być 
odpowiednio opisane, jak również spójne i efektywne kosztowo, wliczając kwestię 
zarządzania projektem. 
 

W ramach tego kryterium wniosek może uzyskać do 20 punktów. Wynik pozytywny dla tego 
kryterium to 10 punktów. 
 

 
 

3. Wartość dodana UE: Zakres i jakość wkładu w określone cele obszarów 
priorytetowych podprogramu LIFE dotyczącego działań na rzecz klimatu 
 

Oceniony zostanie również stopień, w jakim dany wniosek przyczynia się do jednego lub 
kilku określonych celów w obszarach priorytetowych podprogramu LIFE dotyczącego 
działań na rzecz klimatu w oparciu o art. 14, 15 i 16 rozporządzenia LIFE. Ocena będzie 
dotyczyć również jakości tego wkładu. 
 

Ocena tego kryterium obejmuje w szczególności stopień i jakość przewidywanego wpływu 
(korzyści środowiskowe/klimatyczne) na koniec projektu. Muszą być one możliwie 
najbardziej konkretne, realistyczne i skwantyfikowane.  Oceniony zostanie rozmiar wpływu 
środowiskowego/klimatycznego przewidywany w wyniku działań projektowych na koniec 
projektu w porównaniu do oszacowanego stanu rzeczy oraz stanu rzeczy zmierzonego na 
koniec projektu. 
 
W odpowiednich okolicznościach uwzględnione zostaje znaczenie działań projektowych 
w kontekście terytorialnym i społecznym.  Przewidywane efekty należy wyrazić z 
uwzględnieniem kluczowych wskaźników poziomu projektu LIFE. Ocena uwzględnia 
jedynie działania uważane za wykonalne w oparciu o ocenę spójności technicznej i 
finansowej. 
 
W ramach tego kryterium wniosek może uzyskać do 20 punktów. Wynik pozytywny dla tego 
kryterium to 10 punktów. 
 

4. Wartość dodana UE: trwałość (kontynuacja, replikacja, potencjał przekazania) 
 

Trwałość rezultatów projektu w średniej i długiej perspektywie czasowej to zdolność 
utrzymania projektu po jej wdrożeniu poprzez kontynuację, replikację lub przekazanie. 
Kontynuacja oznacza ciągły użytek (przez podmioty zaangażowane w projekt) rozwiązań 
wdrożonych w ramach projektu po jego zakończeniu. Kontynuacja może również nieść za 
sobą dalsze rozproszenie geograficzne. Większa kontynuacja i utrzymanie rezultatów 
projektu są wystarczające do uzyskania pozytywnego wyniku, natomiast dalsze 
rozproszenie geograficzne będzie oceniane w oparciu o jego przewidywany zakres, co 
sprawia, że jest to porównywalne z replikacją lub przekazaniem. 
 
1
W tym Ogólne warunki i Aneks X do Wzoru umowy dotacji, Wytycznych finansowych i 

administracyjnych:  http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/index.htm 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/index.htm
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Replikacja oznacza, że rozwiązania zastosowane w projekcie są ponownie wykorzystane w 
identyczny sposób i w tym samym celu przez inne podmioty/sektory w trakcie oraz po 
zakończeniu projektu. 
 
Przekazanie oznacza, że rozwiązania stosowane w projekcie wykorzystane są w inny 
sposób lub w innym otoczeniu, działaniu na rzecz klimatu lub powiązanym zarządzaniu i 
celu informacyjnym przez ten sam lub inny podmiot/sektor w trakcie lub po zakończeniu 
projektu. 
 
Wnioskodawcy powinni wykazać w swoich wnioskach, że rozwiązania (tj. techniki, metody, 
metodyki, podejścia i/lub działania lub działania uzupełniające w zakresie komunikacji, 
rozpowszechniania informacji i zwiększania świadomości) mające na celu zapewnienie, że 
bezpośrednie i/lub pośrednie efekty w związku z powiązanymi celami rozporządzenia LIFE 
mogą być kontynuowane, replikowane i/lub przekazane. 

 
Udana kontynuacja, replikacja i/lub przekazanie wymagają strategii, w tym zadań mających 
na celu powielenie wpływu rozwiązań projektu i pobudzenie szerszego wykorzystania, 
osiągając masę krytyczną w trakcie projektu i/lub w krótkiej lub średniej perspektywie 
czasowej po zakończeniu projektu LIFE. Wychodzi to poza przekazanie wiedzy i tworzenie 
sieci oraz obejmuje wprowadzenie w życie rozwiązań opracowanych i/lub zastosowanych w 
projekcie poza okresem trwania, w innym miejscu lub w innym celu niż w przypadku projektu. 
Wnioskodawcy mają obowiązek przedstawić jasny i wiarygodny opis strategii i działań 
przewidzianych w celu zapewnienia tego. 
 

 
 

W ramach tego kryterium wniosek może uzyskać do 15 punktów. Wynik pozytywny dla tego 
kryterium to 8 punktów. 
 
 
 
5. Wartość dodana UE: wkład w obszary polityki Działań na rzecz środowiska obszary 
Działań na rzecz  środowiska  
 
Wnioski projektowe wyraźnie wpisujące się w Politykę działań na rzecz środowiska zgodnie 
z definicją w Rozdziale 4 Wieloletniego programu LIFE na lata 2018-20202 oraz Rozdziale 2 
Wytycznych dla wnioskodawców tradycyjnych projektów działań na rzecz środowiska LIFE 
otrzymują 5 dodatkowych punktów w ramach niniejszego kryterium. 
 
Ponadto wnioski projektowe w pełni wpisujące się w jeden z obszarów pracy według definicji 
w Rozdziale 2 Wytycznych dla wnioskodawców tradycyjnych projektów działań na rzecz 
środowiska LIFE otrzymują 5 dodatkowych punktów. 
 
Niniejsze kryterium nie obejmuje minimalnego wyniku pozytywnego. 
 
 

6. Wartość dodana UE: synergie i transgraniczność 
 
Synergie (w tym wielozadaniowość i integracja/komplementarność (maks. 8 punktów), 
zielone przetargi publiczne (maks. 1 punkt), oznakowanie ekologiczne (maks. 1 punkt) 
wykorzystanie wyników badań unijnych 

 
2 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/210 z dnia 12 lutego 2018 w sprawie przyjęcia LIFE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018D0210
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018D0210
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Synergie można uzyskać za pomocą wielozadaniowych podejść i integracji oraz/lub 
komplementarności z politykami UE i mechanizmami finansowania. Wnioski otrzymują 
dodatkowe punkty za działania obejmujące synergie i komplementarność w zależności od 
ich zakresu i jakości. 
 
 Wielozadaniowe mechanizmy dostaw oznaczają, że we wniosku nie tylko planuje się 
osiągnięcie głównych celów klimatycznych charakterystycznych dla projektu, ale również 
przewiduje się określone działania nastawione na osiągnięcie tych celów. 
 
Korzystanie oceniane są wnioski projektowe, które skupiają się na określonej kwestii 
klimatycznej i poprawiają integrację tych określonych celów środowiskowych w obszarach 
polityki i/lub osiągają komplementarność z nimi, tym samym tworząc synergie z celami 
polityk unijnych. Za wielozadaniowe mechanizmy, integrację lub komplementarność lub 
połączenie tych cech można uzyskać do ośmiu punktów. 

 
Synergie można również osiągnąć za pomocą zielonych przetargów publicznych i 
wykorzystanie schematu oznaczenia ekologicznego pod względem integracji celów zielonej 
produkcji i dostaw usług z wykorzystaniem wyników badań w ramach programu Horizon 2020 
lub wcześniejszych programów. Dlatego za zaangażowanie w zastosowanie zielonych 
przetargów publicznych3 i/lub wybór produktów i/lub usług w ramach oficjalnie uznanych 
planów z oznaczeniem ekologicznym, np. oznaczenie ekologiczne UE4  poprzez wyraźny 
mechanizm dostaw można uzyskać po jednym punkcie za każdy. 
 
Wykorzystanie wyników badań środowiskowych i klimatycznych oraz projektów 
innowacyjnych sfinansowanych z programu Horizon 2020 lub Programów ramowych 
również są źródłem dodatkowych punktów pod warunkiem, że przedstawione zostaną 
odpowiednie dowody na wartość dodaną tego wykorzystania w związku z projektem. 
 

   Transgraniczność (maks. 4 punkty) 
 

Preferencyjne traktowane dotyczy wniosków, w których transgraniczna współpraca pomiędzy 
państwami członkowskimi jest niezbędna do zagwarantowania osiągnięcia celów 
projektowych. Na podstawie tego kryterium przyznawane jest do czterech dodatkowych 
punktów pod warunkiem, że przedstawione zostaną odpowiednie dowody takiego podejścia 
transgranicznego.5 
 

 
 

Niniejsze kryterium nie obejmuje minimalnego wyniku pozytywnego. 
 
 
 

Zakończenie etapu Przyznania 
 

Na podstawie ocen każdy wniosek zostanie zakwalifikowany do jednego z poniższych 
sytuacji: 

 
3 
Zielone przetargi publiczne, patrz  http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm w szczególności 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm and 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 
4 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-products-and-services.html. 

5 
W oparciu o rozporządzenie LIFE „transgraniczność” oznacza jedynie współpracę wśród państw członkowskich 

oraz współpracę pomiędzy państwami członkowskim a krajami trzecimi biorącymi udział w Programie LIFE 

zgodnie z art. 5 rozporządzenia LIFE. Z zastrzeżeniem zgodności z art. 6 rozporządzenia LIFE, działania poza UE 

lub w krajach i terytoriach zamorskich nie są źródłem dodatkowych punktów w ramach niniejszego kryterium 

przyznania. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-products-and-services.html
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 Wszelkie wnioski, których wynik końcowy wynosi poniżej progu któregokolwiek z kryteriów 
Przyznania, dla których określono próg kwalifikowalności, LUB wnioski, których suma 
wspomnianych kryteriów wynosi poniżej 50 punktów (minimalny wynik pozytywny) zostaną 
oznaczone jako „odrzucone na etapie Przyznania” oraz nie będą dalej oceniane. 
 

 W związku z wszystkimi wnioskami niewpisującymi się w powyższe kategorie, suma punktów 
(wynik maksymalny) do przyznania obliczana jest poprzez dodanie punktów końcowej 
syntezy uzyskanych we wszystkich 6 kryteriach przyznania. 
 
 
 
1)  KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI PEŁNEGO WNIOSKU 

 
Wnioski są sprawdzane pod względem ich zgodności z kryteriami kwalifikowalności. 
Korzystanie z narzędzia eProposal i informacje do dostarczenia, patrz „Wytyczne dla 
wnioskodawców na rok 2018”. Aby spełnić kryterium kwalifikowalności, pełny wniosek musi 
wykazywać, że: 
 
 

  przyczynia się przynajmniej do jednego z głównych celów  określonych w art. 3 
rozporządzenia LIFE oraz właściwych szczególnych celów w art. 14, 15 i 16 rozporządzenia 
LIFE, 
 

  wpisuje się w zakres obszarów priorytetowych (zgodnie z art. 13 rozporządzenia LIFE) 
podprogramu LIFE dotyczącego działań na rzecz środowiska, w związku z którym wniosek 
został złożony, 
 

  zlokalizowany jest w Unii Europejskiej i/lub na terytoriach, na których zastosowanie mają 
Traktaty i odpowiednie przepisy dorobku wspólnotowego lub wniosek spełnia jeden z 
wyjątków opisanych w art. 5 i 6 rozporządzenia LIFE i określonych w Wytycznych dla 
wnioskodawców na rok 2018, oraz 
 

  odpowiada jednemu z następujących  rodzajów projektów według definicji w 2 (a), (b), (c) i 
(h) rozporządzenia LIFE: 
 

o „Projekty pilotażowe” to projekty wykorzystujące techniki lub metody wcześniej 
niewykorzystywane lub nieprzetestowane lub projekty, które niosą za sobą 
dużo większe potencjalne korzyści środowiskowe lub klimatyczne w 
porównaniu do obecnie stosowanej najlepszej praktyki oraz które można 
następnie zastosować na szerszą skalę w podobnych okolicznościach.  

 

o  “Projektu demonstracyjne”  to projekty wprowadzające w życie, testujące, 
oceniające i rozpowszechniające działania, metodyki lub podejścia, które 
są nowe lub nieznane w danym kontekście projektu, np. geograficznym 
ekologicznym, społeczno -ekonomicznym oraz które można zastosować w 
innym miejscu w podobnych okolicznościach.  

 

o  “Projekty w zakresie najlepszych praktyk”  to projekty,  k tóre wykorzystują  
prawid łowe, efektywne kosztowo oraz na jnowocześniejsze techniki ,  
metody i  podejśc ia  uwzględniające określony kontekst  projektu.  

 

o  “Projekty informacyjne, zwiększające świadomość i rozpowszechniające”  to projekty 
mające na celu wsparcie komunikacji, rozpowszechniania informacji i zwiększenia 
świadomości w obszarach podprogramu działań na rzecz klimatu.  

 

  nie  skupiają się na badaniach ani budowaniu dużej infrastruktury 
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  nie służą do finansowania środków kompensacyjnych wynikających z obowiązków na mocy 
prawa krajowego i unijnego. 
 

 
 

Pełne wnioski muszą również wykazywać zgodność z kryteriami kwalifikowalności 
charakterystycznymi dla poszczególnych obszarów priorytetowych: 
 

   Projekty pilotażowe, demonstracyjne i projekty w zakresie najlepszych praktyk w ramach 
obszarów priorytetowych Łagodzenia zmian klimatycznych i Adaptacji do zmian 
środowiskowych muszą obejmować działania mające istotny i wymierny wpływ bezpośredni 
na przedmiotowe kwestie środowiskowe i/lub dotyczące zmian klimatycznych. 
 

   Projekty pilotażowe, demonstracyjne i projekty w zakresie najlepszych praktyk w ramach 
obszarów priorytetowych zarządzania i informowania o działaniach na rzecz klimatu  
muszą obejmować działania mające istotny i wymierny wpływ bezpośredni lub pośredni na 
przedmiotowe kwestie zarządzania, informowania i/lub zwiększania świadomości oraz 
rozpowszechnianie. 
 
 
Wnioski, które nie są zgodne przynajmniej z jednym z powyższych kryteriów 
kwalifikowalności uznaje się za niewybrane i odrzucane są z dalszej procedury oceny. 
 

 
 

2)  ETAP DOPUSZCZENIA LUB Y WKLUCZENIA PEŁNEGO WNIOSKU  
 
 
 

Wnioski są sprawdzane pod względem zgodności z ogólnymi kryteriami kwalifikowalności 
oraz kryteriami dopuszczalności i wykluczenia (szczegółowa lista pytań, patrz rozdział 13 
niniejszego Przewodnika) zgodnie z poniższym objaśnieniem: 
 

1.  W stosowanych przypadkach poniższe podpisane oświadczenia (formularze A3, 
A4, A6, A8) są przesyłane za pomocą odpowiednich sekcji narzędzia eProposal 
(instrukcje, patrz przewodnik po składaniu wniosku). Niedostarczenie oświadczeń 
lub niewskazanie jasnego wkładu finansowego (formularz A3, A4 and A6) może 
doprowadzić do wykluczenia wniosku z dalszej procedury oceny. Podpisanie 
formularzy A3 i A4 potwierdza również, że beneficjenci nie wpisują się w 
okoliczności opisane w art. 106(1) i 107 rozporządzenia finansowego 
(rozporządzenie Komisji (WE, Euratom)  nr  966/2012  z dnia  25  października 
2012).6

 

- Przeskanowane i przesłane (w systemie eProposal) formularze aplikacyjne A3, 
A4 (tylko w przypadku jednego lub więcej współbeneficjentów) A6 (tylko w 
przypadku jednego lub więcej podmiotów współfinansujących) podpisy z 
datami należy opatrzeć statusem oraz pełnym imieniem i nazwiskiem 
podpisującego służącym jako poświadczenie dokumentu. Jeżeli status 
zaangażowania podmiotu współfinansującego na tym etapie „nie jest w pełni 
potwierdzony”, oświadczenie musi zawierać wyjaśnienie obecnego statusu 
zaangażowania.   

 

 

2.  Formularz B1 (streszczony opis projektu) wypełniany jest w języku angielskim. 
 

 

3.  Beneficjent koordynujący jest prawnie zarejestrowany w UE. 
 
6 
O.J. L298 of 26.10.2012 
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Jeśli wniosek LIFE nie spełnia wszystkich powyższych kryteriów (np. brakuje 
obowiązkowych podpisów / dat złożenia podpisów), Instytucja zamawiająca  najpierw 
wysyła wiadomość za pomocą narzędzia eProposal do beneficjenta koordynującego  ze 
wskazaniem brakujących formularzy. 
 

Beneficjent koordynujący ma 5 dni roboczych na odpowiedź i dostarczenie brakujących 
lub niekompletnych dokumentów i formularzy za pomocą narzędzia eProposal. W 
wyjątkowych przypadkach Instytucja zamawiająca może przedłużyć ten termin. 
 

Do końca tego procesu wszystkie wnioski LIFE, które nie spełniają wszystkich 
powyższych kryteriów muszą zostać uznane za niedopuszczalne i odrzucone w 
procedurze oceny. 
 
3)    ETAP WYBORU FINANSOWEGO PEŁNEGO WNIOSKU 

 
Wnioski są sprawdzane pod względem ich zgodności z kryteriami wyboru finansowego. 
Wnioski, które nie są zgodne przynajmniej z jednym z powyższych kryteriów wyboru 
finansowego uznaje się za niewybrane. 
 
 
 
 
Krok A: 
 
Wszyscy wnioskodawcy (beneficjenci koordynujący) inni niż organy władzy publicznej muszą 
zapewnić (w postaci aneksów do wniosku) dowody na to, że spełniają kryteria wyboru 
finansowego określone w art. 202 Zasad stosowania rozporządzenia finansowego 
(rozporządzenie Komisji (WE Euratom) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 roku), 
mianowicie „Wnioskodawca musi posiadać stabilne i wystarczające źródła finansowania, 
aby utrzymać działalność w trakcie całego okresu realizacji projektu”.  Dlatego beneficjenci 
koordynujący inni niż organy władzy publicznej mają obowiązek dostarczyć następujące 
dokumenty administracyjne i finansowe w postaci aneksów do wniosku LIFE. Należy zwrócić 
uwagę, że wspomniane aneksy będą wymagane przez Instytucję zamawiającą, niezależnie 
od tego, czy są obowiązkowe lub opcjonalne dla danego rodzaju organizacji, w oparc iu o 
krajowe przepisy prawne lub w państwie członkowskim beneficjenta koordynującego: 
 
A. „Uproszczone sprawozdanie finansowe LIFE” dostarczone wraz z pakietem wnioskowym 

LIFE należy wypełnić i dołączyć (przesłać) do wniosku w formie pliku Excel. 

B. Ostatni bilans oraz rachunek zysków i strat. Dokumenty audytu należy dołączyć do 
wniosku LIFE w postaci skanu w formacie pdf, który można wydrukować na papierze w 
formacie A4. Jeśli Wnioskodawca nie ma jeszcze salda ani rachunku zysków i strat, 
ponieważ jego organizacja została niedawno założona, ma wówczas obowiązek 
dostarczyć plan biznesowy/zarządzania (na co najmniej 12 miesięcy w przyszłość) wraz 
z danymi finansowymi przygotowanymi zgodnie ze standardami wymaganymi 
krajowymi przepisami prawnymi. 

C. Jeśli wkład całkowity UE zaproponowany we wniosku przekracza kwotę 750 000 EUR, 
należy złożyć raport z audytu sporządzony przez zatwierdzonego audytora 
zewnętrznego. Raport powinien potwierdzać wszystkie księgi rachunkowe za ostatni 
dostępny rok obrotowy. Dokument można dostarczyć tylko za pośrednictwem 
profesjonalnego, wykwalifikowanego audytora, niezależnego od organizacji 
Wnioskodawcy. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie niezależnych audytów 
ksiąg rachunkowych 
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muszą być wymienione w rejestrach (prowadzonych przez kraje członkowskie) audytorów 
zatwierdzonych do przeprowadzania audytów ustawowych ksiąg rachunkowych.    

Powyższe audyty należy przeprowadzać w zgodności z Międzynarodowymi standardami 
rewizji finansowej oraz kodeksem etyki. 

Dokumenty audytu należy dołączyć do wniosku LIFE w postaci skanu w formacie pdf, który 
można wydrukować na papierze w formacie A4. W przypadku nowo założonych organizacji 
dostarczone zaświadczenie audytora musi opierać się na planie zarządzania/planie 
biznesowym zawierającym dane finansowego zgodnie z obowiązującymi wymogami 
krajowymi. 
 

 

Wnioskodawca (beneficjent koordynujący), który sam oświadczył, że jest organem władzy 
publicznej (w formularzu wniosku A2), jako aneks finansowy ma obowiązek dostarczyć 
„Oświadczenie organu władzy państwowej”, w pełni wypełnione i opatrzone podpisem. 
Niniejszy aneks jest dostępny w oddzielnymi plików formatu Word w pakiecie wnioskowym 
LIFE. 
 

Jeśli we wniosku LIFE brakuje jednego z obowiązkowych aneksów finansowych, 
Instytucja zamawiająca najpierw wysyła powiadomienie za pomocą narzędzia 
eProposal do beneficjenta koordynującego ze wskazanie brakujących aneksów. 
 

Instytucja zamawiająca wykorzystuje ten okres również do zażądania koniecznych 
aneksów finansowych i/lub dokumentacji uzupełniającej, jeśli ma jakiekolwiek 
wątpliwości dotyczące statusu jakiegokolwiek organu publicznego. 
 

Beneficjent koordynujący ma 5 dni roboczych na odpowiedź i dostarczenie 
brakujących lub niekompletnych aneksów za pomocą systemu eProposal. W 
wyjątkowych przypadkach Instytucja zamawiająca może przedłużyć ten termin. 

Do końca tego procesu wszystkie wnioski LIFE, które nie spełniają wszystkich powyższych 
kryteriów, muszą zostać uznane za niedopuszczalne i odrzucone z dalszej procedury oceny. 
 

 

Krok B: 
 
Celem kontroli finansowej jest zweryfikowanie, czy: „Wnioskodawca posiada stabilne i 
wystarczające źródła finansowania, aby utrzymać działalność w trakcie całego okresu 
realizacji projektu ... oraz aby uczestniczyć w finansowaniu projektu 
Instytucja zamawiająca korzysta z informacji, którymi dysponuje, w celu oceny, czy 
Wnioskodawca oraz współbeneficjenci spełniają kryteria wyboru i wykluczenia. W oparciu 

o art. 202 Zasad stosowania rozporządzenia finansowego7, wniosek zostaje odrzucony, jeśli 
oceniający ma solidne dowody na to, że wniosek wiąże się z jedną z następujących sytuacji: 
 
 
 jeśli dostępne są informacje wskazujące, że beneficjent koordynujący i/lub jeden z 

współbeneficjentów (w przeciwieństwie do deklaracji wykluczenia) są uczestnikami 

okoliczności wspomnianych w art. 106(1) and 107 rozporządzenia finansowego8; 
 
7 
rozporządzenie delegowane Komisji nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zasad 

stosowania rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, OJEU L362 z dnia 
31.12.2012, str.1. 
8 
rozporządzenie (UE, EURATOM) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 

października 2012 roku w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego UE oraz  
uchylające 
rozporządzenie Rady  (WE, Euratom) No 1605/2002, OJEU L 298 of 25.10.2012, str.1. 
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 Rezultaty audytów przeprowadzonych przez Instytucje Unii Europejskiej w związku z 
beneficjentem koordynującym i/lub jednym ze współbeneficjentów wyraźnie wykazały 
ich niezdolność do zastosowania się do przepisów administracyjnych regulujących 
dotacje Unii Europejskiej, w szczególności przepisów dotyczących programu LIFE; 

  Beneficjent koordynujący zalega z płatnością długu wobec Instytucji zamawiającej w 
momencie złożenia wniosku. 

 
W przypadku prywatnych organizacji komercyjnych i niekomercyjnych: 

 Raport audytora lub poświadczony przez audytora bilans oraz rachunek zysków i strat 
dostarczony wraz z projektem nie zawiera „opinii bez zastrzeżeń” na temat zdolności 
finansowej beneficjenta koordynującego 9; 

 w oparciu o test zdolności finansowej stwierdza się, czy beneficjent koordynujący nie 
ma zdolności finansowej do objęcia swojego udziału we współfinansowaniu w 
zaproponowanych okresie trwania projektu ; 

 w oparciu o test zdolności stwierdza się, czy beneficjent koordynujący nie ma zdolności 
do zarządzania finansami zawartymi w budżecie wniosku w zaproponowanych okresie 
trwania projektu ; 

 

Zdolność finansowa beneficjenta koordynującego i jego zdolność do zarządzania dużymi 
dotacjami unijnymi jest oceniana w oparciu o dostarczone informacje finansowe. 
 

Zastosowana zostanie również kontrola zdolności finansowej, aby sprawdzić, czy wymaga 
będzie gwarancja w celu całkowitego lub częściowego uregulowania płatności 
prefinansowania na rzecz projektu.  Gwarancji finansowej zawsze wymaga się w 
szczególności w następujących przypadkach: 
 

1) Wnioski prywatnych organizacji komercyjnych , jeśli spełnione zostaną mniej niż 2 z 
poniższych kryteriów: 

1.  Stosunek „całkowita wysokość dotacji we wniosku podzielona przez liczbę lata 
projektu” / „kapitał własny udziałowców” jest niższy niż 1 

2.  stosunek „aktywa bieżące” / „zobowiązania bieżące” wyższy niż 1  

3.  stosunek „suma długów” / „zobowiązania bieżące” jest wyższy niż 1  

4.  osiągnięto pozytywny zysk operacyjny  
 
 
2) Wnioski prywatnych organizacji niekomercyjnych (NGO) , jeśli spełnione zostaną 
mniej niż 2 z poniższych kryteriów: 

1.  Stosunek „całkowita wysokość dotacji we wniosku podzielona przez liczbę lata 
projektu” / „dotacje” jest niższy niż 1 

2.  stosunek „aktywa bieżące” / „zobowiązania bieżące” wyższy niż 1 

3.  stosunek „suma długów” / „zobowiązania bieżące” jest wyższy niż 1 
 

 

Wnioski od prywatnych organizacji komercyjnych i niekomercyjnych są odrzucane, jeśli jedno 
z żadne z kryteriów nie jest spełnione a stosunki w znacznym stopniu odbiegają od wyżej 
wskazanych progów. 
 
 
 
 
9 
tj. oświadczenie, że audytor wykonał zadanie zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami audytu oraz bez 

ograniczeń w zakresie prac wymaganych do wyrażenia opinii oraz że sprawdzane sprawozdania finansowe 
zostały sporządzone zgodnie z odpowiednimi oraz powszechnie przyjętymi zasadami księgowości oraz że 
przedstawiają prawdziwy i uczciwy obraz sytuacji finansowej organizacji oraz wyników jej działania. 
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I. SPORZĄDZENIE LISTY PROJEKTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZALECA SIĘ 

FINANSOWANIE I SKIEROWANIE DO ETAPU REWIZJI, JAK RÓWNIEŻ LIST 

REZERWOWYCH  
 

Po zakończeniu etapu Przyznania Instytucja zamawiająca sporządza listę projektów 
zalecanych do finansowania dla poszczególnych obszarów priorytetowych oraz listę 
rezerwową dla poszczególnych obszarów priorytetowych wraz z najlepiej ocenionymi 
projektami, których nie można sfinansować z uwagi na dostępny budżet. Listy rezerwowe 
obejmują dodatkowe 20% dostępnego budżetu LIFE dla poszczególnych obszarów 
priorytetowych. Każda lista zostaje sporządzona w oparciu o finansowanie budżetowe 
przewidywane dla poszczególnych obszarów priorytetowych określonych w Decyzji Komisji 
w sprawie finansowania wdrożenia programu LIFE w roku 2018. 
 
Jeśli wnioski zawarte na danej liście nie pozwalają na pełne wykorzystanie budżetu 
finansowania, wówczas Instytucja zamawiająca może ponownie przyznać pozostałe 
fundusze wnioskom z innej listy. 
 
Wnioski są klasyfikowane według sumy uzyskanych punktów oraz z uwzględnieniem 
następującego warunku określonego w rozporządzeniu LIFE10

 

 
A. „Komisja uwzględnia w szczególności projekty ponadnarodowe, w których współpraca 

ponadnarodowa ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania ochrony środowiska, w 
szczególności [...] ochrony gatunkowej oraz dąży do tego, by co najmniej 15 % zasobów 
budżetowych na dotacje na działania w odniesieniu do projektów było przeznaczanych na 
projekty ponadnarodowe.[…]” (wyciąg z art. 19(7)) 

 

Określając przydział środków dostępnych dla „tradycyjnych” projektów, Instytucja 
zamawiająca uwzględnia dotacje przyznane na projekty Przygotowawcze, projekty Wsparcia 
technicznego oraz projektu Zintegrowane. 
 
 

Przy ustalaniu ostatecznej listy projektów zalecanych do finansowania i listy rezerwowej w 
ramach podprogramu LIFE dotyczącego działań na rzecz klimatu stosuje się następujące 
zasady dodatkowe: 
 

W przypadku wniosków na jednej liście (lub w razie potrzeby na dwóch listach), które 
uzyskały taki sam wynik, nadrzędny jest wniosek z wyższym wynikiem ogólnym 
kwalifikującym do przyznania dotacji11 (jeśli również w tym przypadku wnioski uzyskają równe 
wyniki, nadrzędny jest wówczas wniosek o najwyższej wartości dodanej dla UE 12). 
 

II.  DECYZJA O OCENIE I POWIADOMIENIE KOMISJI LIFE 
 
Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji (Decyzji ostatecznej) Instytucji zamawiającej na temat 
wyników Wnioskodawcy otrzymują oficjalne powiadomienia o wynikach oceny ich wniosków 
oraz, w stosownych przypadkach, o przyczynach odmowy. Również Komisja LIFE zostaje 
powiadomiona o tych wynikach. 
 

Wnioski, wobec których na ostatecznej liście zaleca się  całkowite finansowanie w ramach 
dostępnego budżetu, zostają następnie skierowanie do etapu Rewizji.  
 
 
 
 
10 Zgodnie ze zmianami na podstawie rozporządzenia delegowanego w sprawie zwiększenia środków na środowisko 

naturalne i różnorodność biologiczną. 
11 Ogólny wynik pozytywny to suma punktów kryterium przyznania 1, 2, 3 i 4.  
12 

Suma punktów kryterium przyznania 3, 4, 5 i 6.  
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Etap Rewizji 
 

Celem etapu Rewizji jest odpowiedź (w przypadku wniosków, wobec których zaleca się 
finansowanie) na wszystkie otwarte pytania dotyczące wykonalności, efektywności 
kosztowej i kwalifikowalności poszczególnych działań, zgodności z rozporządzeniem LIFE 
oraz Ogólnymi warunkami wzoru umowy dotacji LIFE. 
 

Na etapie Rewizji Instytucja zamawiająca może zażądać od wnioskodawcy dostarczenia 
dalszych informacji dotyczących danych aspektów wniosku i/lub wprowadzenia zmian lub 
poprawek to oryginału wniosku.    Beneficjent koordynujący może również zostać poproszony 
o usunięcie określonych działań i/lub ograniczenie budżetu projektu, wkładu finansowego UE 
i/lub stawki współfinansowania UE dotyczących danego projektu. 
 

Wnioskodawca ma 15 dni kalendarzowych na odpowiedź na zadanie 
pytania. 
 

Instytucja zamawiająca przesyła wszystkie instrukcje i pytania rewizyjne za pomocą 
narzędzia eProposal (patrz również wytyczne obsługi skrzynki pocztowej eProposal na 
stronie internetowej eProposal) beneficjentowi koordynującemu. 
 

Wnioskodawcy nie mogą wprowadzać żadnych zmian do swoich wniosków z wyjątkiem 
tych wymaganych przez Instytucję zamawiającą. 
 

Należy zwrócić uwagę, że list rewizyjny wysyłany do Wnioskodawcy z pytaniami lub 
żądaniami zmiany wniosku nie niesie za sobą, po stronie Instytucji zamawiającej, żadnych 
zobowiązań w zakresie definitywnego finansowania wniosku. Ponadto w oparciu o otrzymane 
odpowiedzi Instytucja zamawiająca nadal może podjąć decyzję o zmniejszeniu budżetu 
projektowego, a nawet o wykluczeniu projektu z finansowania. 
 

Do końca etapu Rewizji wszystkie projekty powinny być w pełni spójne i zgodne z wymogami 
technicznymi i finansowymi rozporządzenia LIFE i Umowy dotacji. Od Wnioskodawcy, który 
nie uzyskał pozytywnego wyniku procesu rewizji, żąda się dostarczenia w pełni 
potwierdzonych zobowiązań od współbeneficjentów/podmiotów współfinansujących 
opatrzonych oryginalnymi podpisami i pieczęciami na odpowiednich formularzach i 
aneksach. 
 

Wnioskodawcy nie powinny wprowadzać żadnych modyfikacji w zweryfikowanym wniosku 
po zakończeniu etapu Rewizji, chyba że Instytucja zamawiająca wyraźnie tego zażąda. 
 

III. UŻYCIE WNIOSKÓW NA LIŚCIE REZERWOWEJ 
 
W wyniku procesu Rewizji lub z powodu wycofania jednego lub kilku wniosków z początkowej 
listy projektów zalecanych do finansowania, budżet współfinansowania LIFE może być 
dostępny dla wniosków początkowo umieszczonych na liście odzwierciedlające proporcję 
20% wykraczającą poza maksymalną ilość dostępnego budżetu. 
 

W takim przypadku decyzja o Przyznaniu zostaje podjęta wraz z określeniem listy wniosków 
do sfinansowania. Wnioski te również zostają zidentyfikowane według rangi. 
 

Wybrane wnioski są następnie kierowane do procedury rewizji w celu zapewnienia pełnej 
zgodności z warunkami współfinansowania z programu LIFE. 
 

Procedura może być przeprowadzona kilkukrotnie w celu pełnego wykorzystania 
dostępnego rocznego budżetu programu LIFE. 
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IV. PODPISANIE UMOWY DOTACJI 
 
Zgodnie z Decyzję o przyznaniu przyjętą przez Instytucję zamawiającą sporządzane i 
podpisywane są Umowy dotacji pomiędzy beneficjentem koordynującym a Instytucją 
zamawiającą. 
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FORMULARZE SZCZEGÓŁOWEJ OCENY PEŁNEGO WNIOSKU OSTATECZNEGO 
DZIAŁANIA 

 

Etap otwarcia* 
 

 

Kryteria otwarcia 

1.  Czy wniosek został złożony za pomocą narzędzia eProposal 
przed upływem wyznaczonego terminu? 

 

Tak/nie 

2.  Czy zastosowano formularze wniosku eProposal dotyczące Programu 
LIFE 2018? 

Tak/nie 

*Kontrolę początkową wykonana za pomocą wniosku eProposal, nie zaś w ESAP. 
 

 
 

Etap Przyznania13
 

 
 
 

1. Spójność i jakość techniczna 

Przy ocenie tego kryterium należy uwzględnić następujące elementy: 
 

1.   Czy kontekst przedoperacyjny został odpowiednio opisany (problemy i 
zagrożenia, status działań przygotowawczych, w tym wcześniejsze testy/badania, 
autoryzacje, zezwolenia itd.)? 
 

2.   Czy wykazano jasny związek pomiędzy zagrożeniami/problemami, celami i 
działaniami w projekcie a przewidywanymi wynikami? 
 

3.   Czy działania są odpowiednie do osiągnięcia zdefiniowanych celów? Czy wniosek 
dokładnie określa sposób, czas, miejsce (mapy, jeśli dotyczy), przyczyny i 
wykonawców działań?   Czy wszystkie działania bezpośrednio przyczyniają się do 
osiągnięcia celów projektu?  Czy zostały odpowiednio skwantyfikowane? Czy 
odpowiedni interesariusze zaangażowani są w projektowanie i wdrażanie działań? 
 

4.   Jeśli wniosek przewiduje zakup gruntu, w jakim stopniu Wnioskodawca uwzględnił 
kryteria techniczne zakupu gruntu opisane w LIFE 2018: Przyroda i różnorodność 
biologiczna: przewodnik dla wnioskodawców (rozdział 2.4.3 Rodzaje działań)? 
Ponadto w przypadku zakupu gruntu, długoterminowej dzierżawy gruntu i 
jednorazowej rekompensaty:  Czy do wniosku dołączono pismo od właściwego 
organu lub zarejestrowanego notariusza potwierdzające, że cena za hektar nie 
przewyższa średniej ceny za tego typu grunt i lokalizację? 
 

5.   Czy przewidywane rezultaty projektu są odpowiednio opisane i skwantyfikowane (np. 
wpływ klimatyczny, wpływ replikacji) zarówno w przypadku tabeli kluczowych 
wskaźników poziomu projektu, jak i w treści wniosku? Czy przewidziano 
monitorowanie wpływu projektu i  postępów? 
 

6.   Czy struktury operacyjne i zarządcze projektu są w odpowiedni sposób zorganizowane 
i kontrolowane przez beneficjenta koordynującego? Czy zaproponowano niezbędne 
środki (sprzęt, personel itd.) umożliwiające prawidłowe wdrożenie? 
 

7.   Czy partnerstwo jest odpowiednie / wystarczające /wykwalifikowane / spójne z celami 
i działaniami projektu? Czy przedmiotowe środki techniczne i wiedza fachowa są 
adekwatne do wdrożenia projektu? 

 
 
 
 
 
13 

Prosimy zwrócić uwagę, że poniższa lista pytań ma charakter orientacyjny i nie jest wyczerpująca. Tekstem 

referencyjnym dla kryteriów przyznania powinien pozostać tekst zawarty w Rozdziale 2 niniejszego 

dokumentu. 
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8. Czy produkty, kamienie milowe i zaplanowany czas są kompleksowe, realistyczne i 
spójne z przewidywanymi rezultatami? W szczególności, czy odpowiednio 
uwzględniono czas trwania działań przygotowawczych i procedury uzyskiwania 
zezwoleń, niekorzystnych warunków pogodowych itd.? Czy odpowiednio 
zidentyfikowano ryzyka związane z wdrożeniem i środki warunkowe? Czy odpowiednio 
oceniono trudności (wykonalność działań, potencjalne ryzyka itd.) oraz czy podjęto 
odpowiednie działania przygotowawcze, aby wyjść temu na przeciw, np. poprzez 
wcześniej konsultacje z interesariuszami, plan interwencyjny itd.? Czy przed 
wdrożeniem projektu wymagane są jeszcze jakiekolwiek zezwolenia, autoryzacje i 
OOŚ albo są one już dostępne? 

9.   W jakim stopniu wniosek zawiera jasną i realistyczną strategie komunikacji, wymiany 
doświadczeń , tworzenia sieci i rozpowszechniania? Czy uwzględniono wszystkie 
obowiązkowe wymogi komunikacyjne? Czy działania te są prawidłowe i odpowiednio 
zaprojektowane w celu komunikacji i rozpowszechniania rezultatów oraz lekcji 
wynikających z projektu? 

 

2. Spójności i jakość finansowa (w tym stosunek ceny do jakości) 

Przy ocenie tego kryterium należy uwzględnić następujące elementy: 
1. Czy budżet jest uzasadniony i spójny oraz czy koszty są adekwatne do 

zaproponowanych działań i środków? 
 

2.  Czy zaproponowane podejście jest efektywne pod względem kosztów? Czy 
projekt jest efektywny pod względem kosztów i odzwierciedla odpowiedni 
stosunek jakości do ceny? 

W szczególności: Czy, ogólnie rzecz biorąc, inwestycja jest zasadna z perspektywy 
przewidzianych wyników i wpływu? W jakim stopniu wniosek wykazuje, że podczas jego 
przygotowania uwzględniono inne źródła finansowania przez UE? Czy istnieje ryzyko, 
że niektóre działania są obowiązkowymi środkami kompensacji innych projektów (art. 6 
dyrektywy siedliskowej) lub że niektóre ze środków współfinansowania pochodzą z 
obowiązkowych środków kompensacji innych projektów (art. 6 dyrektywy siedliskowej) 

 

3.  Czy wszystkie kategorie kosztów (bezpośrednie koszty personelu, koszty podróży i 
utrzymania, koszty podwykonawstwa  zwane „kosztami wsparcia zewnętrznego”), 
koszty wyrobów trwałych: (amortyzacja) koszty infrastruktury i sprzętu, koszty 
prototypów, koszty zakupu gruntu/długoterminowej dzierżawy gruntu/jednorazowych 
rekompensat za prawo do użytkowania, koszty towarów konsumpcyjnych oraz inne 
koszty) są uzasadnione, należycie opisane, odpowiednio przydzielone i zgodne z 
zasadami zawartymi w Wytycznych dla wnioskodawców LIFE oraz Wzorem umowy 
dotacji LIFE (w szczególności Aneksem I - Ogólne warunki i Aneksem X - Wytyczne 
dotyczące finansowania i administracji) oraz rozporządzeniem LIFE (tj. nie są 
niekwalifikowalne)?  

W szczególności: czy koszty zostaną zmniejszone, jeśli będzie to wymagane/możliwe? 
Czy koszty są uzasadnione pod względem warunków krajowych? Czy koszty 
zarządzania projektem są uzasadnione pod względem rozmiaru i ambicji projektu? 

4.  Czy przewidziane współfinansowanie jest zgodne z maksymalnymi stawkami 
współfinansowania oraz czy finansowanie budżetowe wśród interesariuszy jest 
uzasadnione? 
 

5.  Szczególne punkty: 

5,1. Bezpośrednie koszty personelu: Czy w przypadku urzędników służby cywilnej 
zastosowano zasadę „+2%”? 

5,2. Koszty wsparcia zewnętrznego Czy koszty wsparcia zewnętrznego 
przekraczające 35% całkowitego budżetu projektowego zostały odpowiednio 
wyjaśnione i mają poparcie w wysokim poziomie podwykonawstwa? 
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3. Wartość dodana UE: zakres i jakość wkładu w określone cele obszarów 
priorytetowych podprogramu LIFE dotyczącego działań na rzecz klimatu 

Przy ocenie tego kryterium należy uwzględnić następujące elementy: 
 

1. W jakim stopniu wniosek przyczynia się do jednego lub kilku określonych celów w 
obszarach priorytetowych podprogramu LIFE dotyczącego działań na rzecz klimatu w 
oparciu o art. 14, 15 i 16 rozporządzenia LIFE? 

 
2. W jakim stopniu (do momentu zakończenia projektu oraz w porównaniu do stanu rzeczy 

oszacowanego lub zmierzonego w momencie rozpoczęcia projektu) stanowi on 
konkretny, realistyczny i skwantyfikowany wpływ klimatyczny (w stosownych 
przypadkach - również w trakcie cyklu życia projektu)? 

4. Wartość dodana UE: Trwałość (potencjał kontynuacji, replikacji, przekazania) 

Przy ocenie tego kryterium należy uwzględnić następujące elementy: 

1. Czy wniosek w sposób przekonujący wykazuje, że zaproponowane rozwiązania i 
zawiązane z trym przewidywane skutki społeczne i ekonomiczne będą kontynuowane, 
replikowane i/lub przekazane po zakończeniu projektu? Czy jest to uzasadnione 
wystarczająco ambitną, a jednocześnie wiarygodną, strategią i planem działań mającymi na 
celu osiągnięcie masy krytycznej i pobudzenie szerszego wykorzystania rezultatów w 
trakcie projektu i/lub w perspektywie średnio- i długoterminowej po jego zakończeniu? 

 

2. W jakim stopniu zaproponowane podejście wychodzi to poza przekazanie wiedzy i 
tworzenie sieci oraz obejmuje wprowadzenie w życie rozwiązań opracowanych i/lub 
zastosowanych w projekcie poza okresem trwania, w innym miejscu lub w innym celu niż 
w przypadku projektu. 

3. Czy przewidziano działania zapewniające finansowanie po zakończeniu projektu? Czy 
projekt przewiduje, że oszczędności i/lub dochód będą osiągane dzięki rozwiązaniom 
zaproponowanym w ramach projektu? 

 
5. Wartość dodana UE: Wkład w obszary polityki Działań na rzecz środowiska 
Obszary działań 

Przy ocenie tego kryterium należy uwzględnić następujące elementy: 
 
 

1. Czy projekt jasno i całkowicie stosuje się przynajmniej do jednego obszaru polityki działań na 
rzecz klimatu? Czy zostało to jasno opisane w odpowiednim formularzu? Czy główne działania 
w ramach projektu w jasny sposób skupiają się na przedmiotowych obszarach polityki? 

 

2.   Czy projekt jasno i całkowicie stosuje się przynajmniej do jednego obszaru polityki działań? 

Czy główne działania w ramach projektu w jasny sposób skupiają się na przedmiotowych 

obszarach działań? 

6. Wartość dodana UE: Synergie (w tym wielozadaniowość i integracja/komplementarność 
(maks. 8 punktów), zielone przetargi publiczne (maks. 1 punkt), oznakowanie ekologiczne (maks. 
1 punkt) wykorzystanie wyników badań unijnych) i transgraniczność 

Przy ocenie tego kryterium należy uwzględnić następujące elementy: 

1. W jakim stopniu projekt (w zakresie jednego obszaru) obejmuje wielozadaniowe 
mechanizmy dostarczania i określone działania w celu stworzenia synergii z innymi 
politykami UE (np. stanowiska pracy i rozwój, integracja społeczna) oraz mechanizmami 
finansowania bez uszczerbku dla celów projektowych? 

2.   W jakim stopniu projekt integruje cele klimatyczne w innych obszarach polityki unijnej 
i/lub pozwala osiągnąć komplementarność z nimi? Czy te obszary polityki i przewidywany 
wkład projektowy zostały jasno zdefiniowane? Czy odpowiedni twórcy polityki zostali 
odpowiednio zaangażowani? Czy przewidziano odpowiednie działania w celu 

zapewnienia integracji i/lub komplementarności?  Czy wpływ na inne obszary polityk 
został odpowiednio sklasyfikowany i skwantyfikowany? Czy zidentyfikowano i 
skwantyfikowano konkretne korzyści społeczne i ekonomiczne? 
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3.   Czy konsorcjum projektowe deklaruje stosowanie zielonych przetargów i/lub preferuje 
korzystanie z produktów i/lub usług oficjalnie uznanych planów z oznaczeniem 

ekologicznym np. oznaczenia ekologiczne UE14 w trakcie wdrażania projektu? Czy jest to 
promowany przez jasne mechanizmy dostaw? 
 

4.  Czy wniosek przewiduje wykorzystanie wyników badań unijnych i Programów 
innowacyjnych, w szczególności badań środowiskowych i klimatycznych oraz projektów 
innowacyjnych finansowanych z programu Horizon 2020 lub poprzednie Programy 
ramowe? Czy wyniki badań są związane z wykorzystaniem rezultatów? Czy sposób ich 
wykorzystania w celu wdrożenia projektu LIFE został przedstawiony w sposób 
przekonujący? Czy wartość dodana tego wykorzystania została odpowiednio 
potwierdzona? 
 

5.   Czy przewidziano transgraniczną współpracę pomiędzy państwami członkowskim UE? 
Czy dostarczono wystarczające dowody wykazujące, że wartość dodana podejścia 
transgranicznego przyczynia się do osiągnięcia celów projektu? Czy działania w ramach 
projektu obejmują zakres transgraniczny w UE? Czy wdrożono partnerstwo 

wielokrajowe? 15
 

 
 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI PEŁNEGO WNIOSKU 

 

 
 

1. Ogólne kryteria dla wszystkich komponentów LIFE 

 

1.  1    Wniosek spełnia odpowiednie kategorie projektowe zawarte w art. 2(a), (b), 
(c), lub (h) rozporządzenia LIFE i ma na celu spełnienie celów programu LIFE 
zgodnie z art. 3 i art. 13, 14, 15 i 16 rozporządzenia LIFE. 

 

 
Prawda/fałsz 

2.   Zaproponowany wkład UE nie przekracza 10% wkładu 
przedstawionego w zarysie koncepcji. 

 
Prawda/fałsz 

 

3.  3.    Wniosek nie skupia się jedynie na badaniach i wyklucza budowę dużej 
infrastruktury. 

 
Prawda/fałsz 

 

4.  4.    Wniosek nie służy do finansowania środków kompensacyjnych 
wynikających z obowiązków na mocy prawa krajowego i unijnego. 

 
Prawda/fałsz 

 

5.   Projekt zlokalizowany jest w UE i/lub na terytoriach, na których zastosowanie 
mają Traktaty i odpowiednie przepisy dorobku wspólnotowego lub wniosek 
spełnia jeden z wyjątków opisanych w art. 5 i 6 rozporządzenia LIFE i 
określonych w Wytycznych dla wnioskodawców. 2018. 

 

 
Prawda/fałsz 

 

6.   Docelowe rezultaty są już mierzalne i zmierzone lub stworzone na 
podstawie pomiarów w okresie trwania projektu. 

 
Prawda/fałsz 

 

2. Zdolność operacyjna uczestników projektu 

 

1.   Dostępne są wyraźne dowody potwierdzające, że wnioskodawca dysponuje 
profesjonalnymi kompetencjami i kwalifikacjami do wykonania projektu. 

 

Prawda/fałsz 

 

14 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-products-and-services.html. 
15 

W oparciu o rozporządzenie LIFE „transgraniczność” oznacza jedynie współpracę wśród państw członkowskich 

oraz współpracę pomiędzy państwami członkowskim a krajami trzecimi biorącymi udział w Programie LIFE zgodnie 

z art. 5 rozporządzenia LIFE. Z zastrzeżeniem zgodności z art. 6 rozporządzenia LIFE, działania poza UE lub w 

krajach i terytoriach zamorskich nie są źródłem dodatkowych punktów w ramach niniejszego kryterium przyz nania. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-products-and-services.html
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3. Szczególne kryteria poszczególnych komponentów LIFE 

 

3.1. Kryterium stosowane tylko do wniosków LIFE w zakresie Łagodzenia zmian klimatu i 
Adaptacji do zmiany klimatu. 

 

Wniosek zawiera działania prowadzące do znacznego i mierzalnego wpływu 
na środowisko i/lub kwestie związane z działaniami na rzecz środowiska.  

 
Prawda/fałsz 

 

3.2. Kryterium stosowane tylko do wniosków LIFE w zakresie Zarządzania działaniami na rzecz 
klimatu i informowania 
 

Wniosek obejmuje działania prowadzące do istotnego i mierzalnego 
bezpośredniego lub pośredniego wpływu na przedmiotowe kwestie 
klimatyczne, prowadząc do istotnych i mierzalnych bezpośrednich skutków na 
zarządzanie klimatem, informowanie i/lub zwiększanie świadomości i 
rozpowszechnianie przedmiotowych kwestii. 

 

 
Prawda/fałsz 

 
Etap dopuszczalności i wykluczenia 

 

 

Kryteria dopuszczalności 

1. Formularze aplikacyjne A3, A4, A6 i A8 (jeśli dotyczy) przesłane 
za pomocą narzędzia eProposal, podpisane i opatrzone datą.  

 

Prawda/fałsz 

2. Streszczenie w języku angielskim zostało dostarczone w formularzu 
B1. 

Prawda/fałsz 

3. Formularze wniosku zostały wypełnione w oficjalnym języku UE.  Prawda/fałsz 

4. Beneficjent koordynujący jest prawnie zarejestrowany w UE.  Prawda/fałsz 

 
Etap finansowy 

 
 

Kryteria finansowe  

1. Poniższe obowiązkowe aneksy przesłano wraz z wnioskiem za pomocą 
narzędzia eProposal w wymaganym formacie elektronicznym: 

W przypadku beneficjentów koordynujących niebędących organami władzy 
publicznej: 

  the „Uproszczone sprawozdanie podatkowe LIFE" 

  ostatni bilans i rachunek zysków i strat (lub jeśli kandydat został 
dopiero niedawno założony, musi dostarczyć plan 
zarządzania/biznesowy na przynajmniej 12 miesięcy w przyszłość)  

  Jeśli wymagany wkład UE przekracza 750 000 EUR, certyfikat audytora 

W przypadku beneficjentów koordynujących będących organami władzy 
publicznej: 

  Wypełnione „Oświadczenie organu władzy publicznej”, opatrzone 
podpisem i datą 

 
 
 
 
 
 
Prawda/fałsz 

2. Wszyscy beneficjenci wypełnili oświadczenia stanowiące, że nie dotyczy ich 
żadna sytuacja wymieniona w art. 106 (1) i 107 rozporządzenia finansowego. 

 

Prawda/fałsz 

3.  Zgodnie z dostępnymi informacjami, beneficjent koordynujący jest w dobrej 
sytuacji finansowej (w oparciu o rachunek zysków i strat, bilans, raport z 
audytu) 
– jeśli dotyczy. 

 
Prawda/fałsz 

4.  Zgodnie z dostępnymi informacjami beneficjent koordynujący ma zdolność 
do sfinansowania projektu i/lub zarządzania finansami dostarczonymi w 
zaproponowanym budżecie przez zaproponowany okres czasu. 

 
Prawda/fałsz 

5.  Wszyscy beneficjenci mają wkład w zaproponowany budżet. Prawda/fałsz 

6.  Żaden beneficjent nie widnieje w Systemie wczesnego wykrywania i 
wykluczania Instytucji zamawiającej. 

 

Prawda/fałsz 

 


