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UWAGA: 

 
Zaproszenie do działań na rzecz klimatu Life 2018 pozostają jednoetapowym procesem 

 

Niniejsze wytyczne odnoszą się do przygotowania wniosków projektowych składanych 
Instytucji zamawiającej w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu.  Mają one na 
celu wesprzeć wnioskodawców w sporządzaniu treści wniosków projektowych. 

 

Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko do tego zaproszenia do składania wniosków 
projektowych LIFE (”LIFE 2018”) Ponadto niniejsze wytyczne dotyczą tylko wniosków w 
zakresie „tradycyjnych” projektów w obszarze priorytetowym Działań na rzecz klimatu: 
„Projekty pilotażowe”, „projekty demonstracyjne”, projekty w zakresie najlepszych 
praktyk”, jak również „projekty informacyjne, zwiększające świadomość i 
rozpowszechniające”. Na stronie internetowej LIFE dostępne są odrębne dokumenty z 
wytycznymi w zakresie innych komponentów zaproszenia do programu LIFE. 

 

Dokument orientacyjny LIFE (również dostępny na stronie internetowej LIFE) zawiera 
wytyczne dla wnioskodawców w zakresie sposobu identyfikowania najbardziej 
odpowiedniego podprogramu LIFE i obszaru priorytetowego, w ramach których można 
składać wnioski.  W dokumencie omówiono również różnice pomiędzy programem LIFE a 
innymi programami finansowania bezpośredniego UE. 

 

Niniejsze wytyczne są częścią pakietu zaproszenia do składania wniosków w 2018 roku, 
który obejmuje również następujące dokumenty, z którymi należy starannie się zapoznać 
przed złożeniem wniosku LIFE:  
- Przewodnik po ocenie wniosków projektowych w zakresie działań na 
rzecz środowiska LIFE w 2018 roku 

- Wzór umowy dotacji LIFE z warunkami specjalnymi i ogólnymi 
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Co nowego w 2018 roku 
 

 
 
 

1.  Nowa polityka działań na rzecz środowiska czerpie z wieloletniego programu na lata 
2018-2020 

 
2.  Nowe obszary prac w zakresie działań na rzecz środowiska w zakresie zaproszenia na 

2018 rok; 

 
3.  Zaktualizowane kryteria oceny (patrz Wytyczne oceny 2018) 

 
4.  Zmiana we stawkach współfinansowania w ramach programu działań na rzecz środowiska 

LIFE do 55% sumy kwalifikowalnych kosztów projektowych (rozporządzenie LIFE, art. 
20b). 
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1. WPROWADZENIE 
DO PROGRAMU LIFE  

 

 
1.1 Co to jest Program LIFE? 

 
LIFE jest europejskim instrumentem finansowym na rzecz środowiska i klimatu dotyczącym 
okresu od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.   Podstawą prawną LIFE jest 
Rozporządzenie (WE) nr 1293/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2013 
r.1 (zwane dalej „Rozporządzeniem LIFE”).  
 

 

Program LIFE składa się z dwóch podprogramów: podprogramu działań na rzecz 
środowiska i podprogramu działań na rzecz klimatu. 

 

 Podprogram działań na rzecz środowiska obejmuje trzy 
obszary priorytetowe: 

 

 Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami 

 Przyroda i różnorodność biologiczna 

 Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska 
 

Priorytety tematyczne w każdym z obszarów priorytetowych opisano w Załączniku III do 
Rozporządzenia LIFE. 

 

Podprogram działań na rzecz klimatu obejmuje trzy obszary 
priorytetowe: 

 

 Łagodzenie skutków zmian klimatu 

 Dostosowanie się do zmian klimatu  

  Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu 

 
Ogólna pula środków finansowych na realizację programu LIFE wynosi 3 457 000 000 EUR, 

z czego 75% (kwota 2 592 491 250 EUR) przeznaczono na podprogram działań na rzecz 
środowiska. 

Zgodnie z art. 17(4) Rozporządzenia LIFE co najmniej 81% sumy środków budżetowych 
przeznacza się na dofinansowanie projektów w formie dotacji na działania lub, w stosownych 
przypadkach, za pośrednictwem instrumentów finansowych. 

 
Pierwszy wieloletni program prac LIFE na lata 2018-2020 przewiduje budżet w wysokości 
413,25 mln EUR na podprogram działań na rzecz środowiska.2

 

 

1.2. Projekty „tradycyjne” 
 

Artykuł 2 Rozporządzenia LIFE definiuje różne rodzaje projektów, które mogą być 
dofinansowane w ramach programu LIFE w latach 2014-2020. 

 
1 Rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2013 r., 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 347/185 dnia 20 grudnia 2013 r. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF 

2 Decyzja wykonawcza Komisji dla programu wieloletniego LIFE na lata 2018-2020 ((Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej L39 z 13 lutego, s.11; 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018D0210 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF
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Projekty „tradycyjne” obejmują: 
 

 „Projekty pilotażowe” to projekty wykorzystujące techniki lub metody wcześniej 

niewykorzystywane lub nieprzetestowane lub projekty, które niosą za sobą duże 
większe potencjalne korzyści środowiskowe lub klimatyczne w porównaniu do 
obecnie stosowanej dobrej praktyki oraz które można następnie zastosować na 
szerszą skalę w podobnych okolicznościach. 

 

  “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. 

 

   “Projekty w zakresie najlepszych praktyk” to projekty, które wykorzystują prawidłowe, 
efektywne kosztowo oraz najnowocześniejsze techniki, metody i podejścia 
uwzględniające określony kontekst projektu. 

 

 „projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia świadomości i rozpowszechniania 
informacji” – projekty mające na celu wspieranie komunikacji, rozpowszechnianie 
informacji i zwiększanie poziomu świadomości w zakresie podprogramów działań na 
rzecz środowiska i klimatu. 

 

Poniższa tabela krótki opisuje, jakie rodzaje projektów można składać dla poszczególnych 
obszarów priorytetowych w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska: 

 
 

Obszar priorytetowy 
 

Rodzaje dotacji na 
działania 
Kwalifikowalne projekty 

 

Orientacyjny budżet 
Zaproszenie 2018 

Łagodzenie skutków zmian 
klimatu 

Projekty w zakresie 
najlepszych praktyk, 
projekty demonstracyjne 
i 
pilotażowe 

21898 mln EUR 

Dostosowanie się do zmian 
klimatycznych 

Najlepsze praktyki 
Projekty pilotażowe  i 
demonstracyjne 
pilotażowe i 
demonstracyjne 
pppilotazowepilotażowe 

20750 mln EUR 

Zarządzanie informacja 
w zakresie klimatu 

Projekty informacyjne, 
zwiększające świadomość i 
rozpowszechniające 

6 mln EUR 

 

 

Budżet przewidziany na wspófinansowanie w formie dotacji wszystkie projekty „tradycyjne” 

realizowanych w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska wynosi48 739  mln.  

Przydział jest jedynie orientacyjny i zależy od faktycznej liczby wniosków w zakresie 
poszczególnych obszarów priorytetowych. W wyjątkowych przypadkach, w których brakuje 
wniosków przekraczających próg w jednej z tych trzech szerokich kategorii fundusze zostaną 
odpowiednio dostosowane. 

 

Projekty finansowane w ramach programu LIFE w danym obszarze priorytetowym nie mogą 
mieć negatywnego wpływu na środowisko lub klimat, a jeżeli to możliwe, powinny promować 
zielone zamówienia publiczne oraz synergię między poszczególnymi celami. 

 

 

1.3 Jak, gdzie i kiedy składać wnioski? 
 
Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach programu LIFE muszą złożyć 
wniosek przy użyciu narzędzia eProposal, dostępnego na stronie internetowej programu LIFE. 
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W generatorze znajdują się wszystkie wymagane formularze administracyjne (A), 
techniczne (B i C) oraz finansowe (F), a także funkcje umożliwiające dołączenie stosownych 
załączników (mapy, zdjęcia, wykresy, grafiki, wymagane dokumenty administracyjne i 
finansowe).  Szczegółowe informacje dotyczące wniosków znajdują się w punkcie 3 
niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące narzędzia internetowego 
eProposal znajdują się w Załączniku 3 do niniejszego dokumentu. 

 

 
 

Wnioskodawcy mogą składać wnioski do Instytucji Zamawiającej poprzez 
eProposal do 12 września 2017 r., do godz. 16:00 czasu lokalnego 
obowiązującego w Brukseli.  

 

 
 

Wniosek może być modyfikowany, zwalidowany i składany tyle razy, ile będzie to 
konieczne, do dnia 12 

września 2017 r. (do godz. 16:00 czasu brukselskiego). Zaleca się regularne składanie wersji 
roboczych podczas całego okresu składania wniosków, aby uniknąć problemów z dostępem 
do Internetu albo innych awarii komputera przy składaniu wniosku na ostatnią chwilę.  Każde 
kolejne złożenie wniosku zastępuje wersję złożoną wcześniej (wcześniejsze wersje nie są 
archiwizowane, nie są więc dostępne) .  

 

W przypadku wniosków objętych niniejszymi wytycznymi Instytucją Zamawiającą jest 
Agencja Wykonawcza (Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

(EASME). 
 

Podczas przygotowywania wniosku wnioskodawcy mogą skonsultować się z właściwym 
krajowym punktem kontaktowym programu LIFE; pełna lista nazw i danych 
teleadresowych krajowych/regionalnych punktów kontaktowych w poszczególnych 
państwach członkowskich znajduje się pod adresem 

 

http://ec.europa.eu/environment/LIFE/contact/nationalcontact/index.ht
m 

 

 

1.4 Na jakiej zasadzie wybierane będą projekty LIFE? 
 
Metodologia procedury oceny projektów oraz kryteria wyboru i przyznawania zostały 
opisane w punkcie 5 Wieloletniego programu prac LIFE na lata 2014-2017. Szczegółowy 
opis sposobu wdrażania procedury znajduje się w przewodniku ‘Wytyczne oceny wniosków 
w rakach projektu działań na rzecz środowiskowa LIFE na rok 2018'. 

 
Bardzo ważne: 

Bardzo ważne: należy zwrócić uwagę, że adres e-mail podany przez Wnioskodawcę w 
formularzu A2 jako adres e-mail osoby do kontaktów będzie wykorzystywany przez 
Komisję Europejską jako jedyny adres kontaktowy służący do korespondencji z 
Wnioskodawcą podczas procedury oceny. W związku z tym konto pod takim adresem 
powinno być ważne, aktywne i sprawdzane codziennie w okresie trwania oceny. 

 
Przewiduje się, że poszczególne umowy o dotacje zostaną podpisane najpóźniej w maju-
czerwcu 2019 r.  
 Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji projektu to 15 czerwca 2019 
(szczegółowe informacje w Załączniku 1). 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
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1.5 Ogólne wytyczne dla wnioskodawców 
 
Niniejszy rozdział zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące sposobu 
przygotowania wniosków projektowych w ramach Programu LIFE 

w zakresie wszystkich trzech obszarów priorytetowych w ramach działań na rzecz środowiska 
LIFE.   Szczegółowe wytyczne znajdują się w punkcie 2; a zalecenia dotyczące wypełniania 
formularzy technicznych i finansowych - w punkcie 3 niniejszego dokumentu. 

 

1.5.1. W jakim języku pisać wniosek? 
 

Instytucja Zamawiająca zaleca, by Wnioskodawcy pisał część techniczną, a szczególnie 
część finansową wniosku, wyłącznie w języku angielskim, choć można pisać w dowolnym 
języku urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem języków irlandzkiego i maltańskiego. 

 

Tytuł wniosku oraz formularz B1 („Podsumowanie opisu projektu”) należy zawsze podać w 
języku angielskim.  Dodatkowo, formularz B1 można złożyć również w języku, w którym 
został złożony wniosek. 

 

Należy pamiętać, że językiem obowiązującym na potrzeby umowy o dofinansowanie w formie 
dotacji, zarządzania projektem, formalnej sprawozdawczości, kluczowych rezultatów oraz 
korespondencji z Instytucją Zamawiającą jest język angielski. 

 

1.5.2. Kto może złożyć wniosek? 
 

Wniosek może złożyć każda osoba prawna zarejestrowana na terenie Unii 
Europejskiej. 

 

Podmioty uczestniczące we wniosku można podzielić na trzy grupy beneficjentów: (1) organy 
publiczne, (2) prywatne organizacje handlowe oraz (3) prywatne organizacje niehandlowe (w 
tym organizacje pozarządowe).  
 

 

Termin „organy publiczne” oznacza krajowe władze publiczne, niezależnie od formy ich 
organizacji – centralne, regionalne lub lokalne – oraz różne organy znajdujące się pod ich 
kontrolą, pod warunkiem, że działają one w imieniu i pod nadzorem właściwych krajowych 
władz publicznych.  Podmioty prywatne, które chcą być uznawane na potrzeby tego naboru 
jako równoważne „podmiotom prawa publicznego” powinny przedstawić dowód na to, że 
spełniają wszystkie kryteria, które mają zastosowanie do podmiotów podlegających prawu 
publicznemu oraz że w przypadku zaprzestania przez organizację działalności, jej prawa i 
obowiązki, zobowiązania oraz długi zostaną przeniesione na organ publiczny.  Pełną 
definicję można znaleźć w Załączniku „Deklaracja organu publicznego”. Wszyscy 
beneficjenci, którzy chcą być uznani za „organy publiczne”, muszą wypełnić tę deklarację. 
Jedynym wyjątkiem odnośnie tego są centralne (np. Ministerstwa) i administracja lokalna 
(np. Województwa, Samorządy miejskie, Regiony), których natura „organu publicznego” jest 
jasna. 
Należy pamiętać, że tzw. „Podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą” 
(tzn. podmioty, w których nie ma rozróżnienia prawnego pomiędzy właścicielem a firmą) są 
uważane za osoby fizyczne, nie są zatem uprawnione do uczestniczenia w niniejszym 
zaproszeniu do składania wniosków, ani jako beneficjenci, ani jako partnerzy. 

 

W Przewodniku „Wytyczne oceny wniosków LIFE 2018 w ramach podprogramu Środowisko” 
znajdują się szczegółowe informacje dotyczące dokumentów administracyjnych, wymaganych 
wraz z wnioskiem w zależności od statusu prawnego beneficjenta koordynującego. 
 
Jeśli w wyniku pozytywnej oceny wniosku o dotację wnioskodawca stanie się beneficjentem 
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koordynującym odpowiedzialnym za wdrożenie projektu.  Będzie jedynym podmiotem, z 
którym kontaktować się będzie Instytucja Zamawiająca oraz jedynym beneficjentem, który 
będzie składał sprawozdania z postępu w realizacji projektu pod względem technicznym i 
finansowym bezpośrednio do tej Instytucji. 

 

Beneficjent koordynujący otrzyma dofinansowanie w formie dotacji i będzie zobowiązany 
przekazać odpowiednie części kwoty dofinansowania w sposób określony w 
porozumieniach z zawartych ze współbeneficjentami (o ile tacy uczestniczą w projekcie).  
Beneficjent koordynujący ma obowiązek uczestniczyć bezpośrednio we wdrażaniu 
technicznej części projektu oraz w procesie upowszechniania jego wyników. 

 

Beneficjent koordynujący ma obowiązek poniesienia części kosztów projektu, dlatego też 
musi dokonać wkładu finansowego do budżetu projektu.  W związku z tym nie otrzyma 
100% zwrotu poniesionych kosztów. 

 

Beneficjent koordynujący winien określić swój status prawny, wypełniając formularz A2, 
potwierdzający rejestrację prawną w UE. 

 
Dodatkowo, oprócz beneficjenta koordynującego, wniosek LIFE może dotyczyć jednego lub 
więcej współbeneficjentów lub jednego lub więcej współfinansujących projekt. 

 

Współbeneficjent może być prawnie zarejestrowany poza Unią Europejską pod warunkiem, 
że beneficjent koordynujący ma siedzibę w UE.  Aby być uważanym za współbeneficjenta 
podmiot powinien być odpowiedzialny za działania realizowane poza UE i te działania muszą 
być niezbędne, aby osiągnąć unijne cele środowiskowe oraz gwarantować skuteczność 
interwencji przeprowadzonych na terytorium państw członkowskich, do których mają 
zastosowanie Traktaty. Mówiąc inaczej, nie będzie uznane za wystarczające udział podmiotu z 
poza UE, który wnosi do projektu wiedzę lub będzie współpracował we wdrażaniu działań na 
terenie UE. Współbeneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu technicznego do wniosku 
i dlatego ponosi odpowiedzialność za wykonanie jednego lub większej liczby działań 
związanych z projektem. Współbeneficjent ma również obowiązek wniesienia wkładu 
finansowego do projektu.  Ponadto ma obowiązek dostarczyć beneficjentowi wszystkie 
niezbędne dokumenty wymagane do przygotowania sprawozdania dla Instytucji Zamawiającej. 

 

Nie istnieje określona liczba współbeneficjentów, którzy mogą być zaangażowani w 
realizacje projektu LIFE. Wniosek składany bez udziału beneficjentów innych niż beneficjent 
koordynujący w pełni się kwalifikuje.     Z drugiej strony, jeżeli włączenie współbeneficjentów 
do projektu mogłoby wnieść wartość dodaną do projektu, należy to bez wahania uczynić, na 
przykład w sytuacji, w której partnerstwo to wzmocni wykonalność lub charakter 
demonstracyjny wniosku, zwiększy europejską wartość dodaną lub ułatwi dzielenie się 
wynikami, wiedzą i doświadczeniem. 

 

Przedsiębiorstwo publiczne, którego kapitał jest własnością publiczną i które jest uznawane za 
narzędzie bądź służbę techniczną administracji publicznej oraz podlega kontroli 
administracyjnej, lecz które jest faktycznie odrębnym podmiotem prawnym, musi zostać 
beneficjentem, jeżeli jednostka administracji publicznej zamierza powierzyć temu 
przedsiębiorstwu realizację określonych działań w ramach projektu3

 

 

Wszyscy współbeneficjenci mają obowiązek ujawnić swój status prawny, wypełniając 
formularz A5 i dostarczyć pełne informacje na temat państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego, w którym są zarejestrowani.  Ponadto wszyscy beneficjenci, niezależnie od tego, 
czy są zarejestrowani w UE, czy nie, muszą zadeklarować, nie znajdują się w żadnej z 
sytuacji, o których mowa w art. 106(1) i 107 Rozporządzenia finansowego UE4  (podpisując 
formularz A3 lub A4 – patrz instrukcje w punkcie 3 niniejszego dokumentu). 

 

W przypadku podmiotów prywatnych, Instytucja Zamawiająca może uznać, że podmioty 
powiązane z beneficjentem uczestniczą w projekcie, o ile wszystkie warunki wymienione we 
Wzorze umowy o dotację oraz w Załączniku X do niej (Wytyczne finansowe i administracyjne) 
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zostały spełnione.  Stowarzyszenie takich podmiotów może jednakże skomplikować strukturę 
projektu, a tym samym mieć negatywny wpływ na spójność techniczną i finansową projektu. Z 
tego powodu akceptacja podmiotów stowarzyszonych leży wyłącznie w gestii Instytucji 
Zamawiającej; w żadnym razie jednak takie podmioty nie będą uznane za beneficjentów 
publicznych lub podmioty, które nie są zgodne z opisem podmiotów powiązanych 
przedstawionym poniżej: 

 

Podmioty powiązane muszą spełniać kryteria kwalifikowalności i braku wykluczenia stosujące 
się do wnioskodawców i powinny wykazywać strukturalne powiązania z danym beneficjentem 
(tj. związek prawny albo kapitału), które nie są ani ograniczone do projektu, ani nie zostały 
ustanowiony wyłącznie w celu realizacji projektu (aby powiązanie istniało niezależnie od 
przyznania dotacji; musi ono istnieć przed zaproszeniem do składania wniosków i utrzymać się 
do okresu po zakończeniu projektu). 

 

Ponieważ podmioty powiązane mogą być zaakceptowane jako te bezpośrednio kontrolowane 
przez beneficjenta (tj. spółki córki albo spółek zależnych), podmioty kontrolujące beneficjenta 
(spółka matka) ALBO w przypadku państw członkowskich, beneficjent musi być prawnie 
zdefiniowany jako sieć, federacja, stowarzyszenie, w których uczestniczą proponowane 
podmioty stowarzyszone.  Natomiast, jeśli kilku beneficjentów chce współpracować z tym 
samym „podmiotem powiązanym”, ten „podmiot powiązany” powinien być zgłoszony 
jako „beneficjent”. 

 

Podmiot współfinansujący projekt dokonuje wyłącznie wkładu finansowego w projekt, nie 
ponosi odpowiedzialności technicznej i nie może czerpać korzyści z wkładu finansowego UE.  
Ponadto nie może działać, w ramach projektu, jako podwykonawca w stosunku do 
któregokolwiek z beneficjentów projektu. 

 

Na potrzeby realizacji działań, które mają określony termin zakończenia, wniosek może 
przewidywać zatrudnienie podwykonawców. Podwykonawcy świadczą usługi z zewnątrz na 
rzecz beneficjentów projektu, którzy w zamian za świadczone usługi wypłacają pełne 
wynagrodzenie.   Beneficjenci (w tym ich podmioty powiązane) nie mogą działać w 
charakterze podwykonawców. Co do zasady, podwykonawcy nie powinni być wymieniani we 
wniosku z nazwy, a jeżeli są – należy przestrzegać Warunków ogólnych Wzoru umowy o 
dotację. 

 

Bardziej szczegółowy opis zasad dotyczących beneficjenta koordynującego, 
współbeneficjentów, współfinansujących lub podwykonawców znajduje się w Warunkach 
ogólnych Wzoru umowy o dotację. 

 

1.5.3. Jaka jest optymalna wysokość budżetu na 
projekt LIFE? 

 

Nie istnieje określony minimalny budżet na projekt. Chociaż duże, ambitne projekty (tj. 
takie, których budżet przekracza 5 000 000 EUR) zostały w przeszłości kilkukrotnie 
sfinansowane, małe projekty (tj. takie, których budżet nie przekracza 500 000 EUR) rzadko 
osiągały cele z powodu ograniczonych wyników i w konsekwencji niskiej wartości dodanej   

 

Wnioskodawcom projektów dotyczących działań na rzecz środowiska  w zakresie informacji i 
zarządzania zaleca się zapewnienie, że skala (i budżet) zaproponowanych działań jest 
wystarczająca do zagwarantowania, że projekt osiągnie znaczące rezultaty oraz istotną 
wartość dodaną UE. 

 

1.5.4. Ile wynosi maksymalna stawka współfinansowania UE w 
ramach LIFE? 

 

Na czas trwania pierwszego Wieloletniego programu prac LIFE na lata 2018-2020 
maksymalna stawka współfinansowania unijnego „tradycyjnych” projektów LIFE wynosi 55% 
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całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. 
 

Przewidywany harmonogram płatności: 

 
 1 prefinansowanie Dalsze 

prefinansowania 
Płatność 
końcowa 

Raport o braku 
płatności 
śródokresowyc 

 
70% 

 
0% 

 
Maks. 30% 

1 raport o 
płatnościach 
śródokresowych 

30% 40% Maks. 30% 

2 raporty o 
płatnościach 
śródokresowych 

30% 20% Maks. 30% 
 

Należy zwrócić uwagę, że maksymalny okres pomiędzy raportami o 
działaniach powinien wynosić 18 miesięcy 

 

1.5.5 Ile powinien wynosić wkład beneficjentów w budżet projektu? 
 

Beneficjent koordynujący oraz ewentualni współbeneficjenci powinni dokonać stosownego 
wkładu finansowego do budżetu projektu.  Wkład finansowy beneficjenta postrzegany jest 
jako dowód jego finansowego zaangażowania w realizację celów projektu, więc niski wkład 
finansowy może zostać odebrany jako brak takiego zaangażowania. 

 

Wniosku nie można złożyć, jeżeli wkład finansowy któregokolwiek z beneficjentów do 
budżetu wyniesie 0,00 EUR. 

 

Ponadto w przypadku, gdy w projekt zaangażowane są organy publiczne w charakterze 
beneficjenta koordynującego lub współbeneficjentów, suma ich wkładu finansowego do budżetu 
projektu musi przekraczać (o co najmniej 2%) sumę kosztów wynagrodzeń personelu stałego, tj.  
nieuważanego za personel dodatkowy. rozliczanych w ramach projektu. Szczegółowe informacje 
dostępne są w punkcie 3.4 niniejszego dokumentu. 

 

1.5.6. Jaki jest optymalny termin rozpoczęcia i okres realizacji 
projektu? 

 

Przygotowując harmonogram projektu, beneficjenci powinni mieć świadomość, że 
podpisanie umów o dotacje dla projektów LIFE 2017 przewiduje się w terminie do maja -
czerwca 2019 r.  Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji projektu to 15 
czerwca 2019. Wszelkie koszty poniesione przed terminem rozpoczęcia projektu nie 
zostaną uznane za kwalifikowane i nie mogą zostać ujęte w budżecie projektu.  

 

Nie istnieje żaden uprzednio ustalony okres realizacji projektu LIFE.. Ogólnie rzecz biorąc, 
okres realizacji musi odpowiadać okresowi niezbędnemu do zakończenia działań oraz 
osiągnięcia ich celu.  Większość projekt trwa od 2 do 5 lat. 

Instytucja Zamawiająca ma prawo zezwolić na wydłużenie okresu realizacji projektu 
wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Doświadczenie wyniesione z poprzednich edycji 
programu LIFE pokazuje, że wielu działań nie udało się zakończyć w okresie ustalonym na 
realizację projektu, głównie z powodu nieprzewidzianych opóźnień i trudności napotkanych w 
toku realizacji projektu. Z tego względu zaleca się, by beneficjenci w harmonogramie 
wniosku uwzględnili odpowiedni margines bezpieczeństwa (np. 6 miesięcy). 

 

Beneficjenci powinni mieć świadomość, że w przypadku projektu zrealizowanego przed 
upływem terminu realizacji mogą złożyć sprawozdanie końcowe wcześniej niż jest to 
przewidziane w harmonogramie i otrzymać płatność końcową przed oficjalną datą realizacji 
projektu określoną w umowie o dotację. 

 

1.5.7. Gdzie może odbywać się realizacja 
projektów LIFE? 
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Realizacja projektów LIFE odbywa się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.   W 
ramach programu LIFE możliwe jest również finansowanie czynności realizowanych poza 
Unią Europejską oraz w krajach i terytoriach zamorskich (KTZ), pod warunkiem, że siedziba 
beneficjenta koordynującego mieści się w UE i istnieją przekonujące argumenty 
potwierdzające, że realizacja takich czynności poza UE jest konieczna do osiągnięcia 
unijnych celów środowiskowych i zapewnienia skuteczności interwencji prowadzonych na 
terytoriach państw członkowskich, w przypadku których zastosowanie mają Traktaty (np. 
działania mające na celu ochronę ptaków wędrownych na obszarach zimowania albo 
działania realizowane na rzekach transgranicznych). Należy pamiętać, że są to wyjątki, 
ponieważ zwykle działania powinny być prowadzone w UE. Jednakże, gdy w grę wchodzi 
problem, który nie może być rozwiązany bez podjęcia działań także poza krajami UE, jest to 
możliwe. Dowody jakościowe i ilościowe uzasadniające potrzebę podjęcia takich działań poza 
UE muszą być zawarte w opisie każdego z takich działań w odpowiednich formularzach. 

 

Kryteria kwalifikowalności sformułowane w obwieszczeniu Komisji nr 2013/C-205/05 
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C-205 z dnia 19 lipca 2013 r., str. 9-11), dotyczące 
kwalifikowania się podmiotów izraelskich i ich działań na terytoriach okupowanych przez 
Izrael od czerwca 1967 r. do korzystania z dotacji, nagród i instrumentów finansowych 
finansowanych ze środków UE począwszy od 2014 r., stosuje się do wszystkich działań w 
ramach niniejszego naboru, w tym w odniesieniu do osób trzecich, o których mowa w art. 
137 Rozporządzenia finansowego. 

 

1.5.8 KTO POWINIEN ZARZĄDZAĆ 
PROJEKTEM? 

 

Oczekuje się, że projekt będzie zarządzany przez pracowników beneficjenta 
koordynującego,  jednakże po odpowiednim uzasadnieniu projekt może być zarządzany 
przez podwykonawcę pod bezpośrednią kontrolą beneficjenta koordynującego. Wszelkie 
pozostałe ustalenia dotyczące zarządzania projektem należy odpowiednio wyjaśnić i 
uzasadnić. Zaleca się, aby w każdym projekcie na cały etat zatrudniony był kierownik 
projektu. 

 

We wniosku należy jasno określić, kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie projektem, jak 
liczny będzie personel i ile czasu potrzeba na wykonanie działań, a także kto i w jaki sposób 
będzie podejmować decyzje dotyczące projektu w okresie jego realizacji (tzn. kto i w jaki 
sposób będzie kontrolował zarządzanie projektem). 

 

1.5.9. Outsourcing czynności w 
ramach projektu 

 

Beneficjenci powinni posiadać możliwości i kompetencje techniczne oraz finansowe do 
wykonywania czynności związanych z projektem.  Oczekuje się zatem, że część budżetu 
projektu przeznaczona na wsparcie zewnętrzne nie powinna przekraczać 35%.  Większa 
część jest dopuszczalna wyłącznie, jeżeli zostanie odpowiednio uzasadniona we wniosku. 
W przypadku każdej formy wsparcia zewnętrznego należy przestrzegać Warunków 
ogólnych Wzoru umowy o dotację. 

 

1.5.10. Kiedy mogą być preferowane projekty międzynarodowe? 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem LIFE, Instytucja Zamawiająca wybierając projekty do 
finansowania, uwzględnia w szczególności projekty międzynarodowe, w których współpraca 
międzynarodowa ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów w zakresie klimatu. Na 
podstawie tego kryterium przyznawane jest do 6 dodatkowych punktów pod warunkiem, że 
przedstawione zostaną odpowiednie dowody takiego podejścia międzynarodowego Jeżeli 
argumenty te zostaną przedstawione, wniosek może otrzymać większą liczbę punktów na 
etapie oceny i dzięki temu będzie miał większe szanse na współfinansowanie. 
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Uwaga: W oparciu o Rozporządzenie LIFE „międzynarodowość” 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. O ile 
działania prowadzone poza Unią albo w krajach i terytoriach zamorskich przewidziano w 
artykule 6 rozporządzenia LIFE, nie pociągają one za sobą dodatkowych punktów, zgodnie z 
kryterium przyznawania finansowania nr 7. 

 

1.5.11. Jak obszerny powinien być wniosek LIFE? 
 

Wniosek powinien być możliwie zwięzły i przejrzysty.  Należy unikać obszernych wniosków. 
 

Przejrzyste i szczegółowe opisy wymagane są natomiast dla wszystkich czynności związanych 
z projektem.  Należy załączyć mapy, o ile pomogą objaśnić lokalizację czynności objętych 
wnioskiem. 

 

Nie należy składać broszur, CV oraz podobnych dokumentów, gdyż nie będą one brane pod 
uwagę. 

 

1.5.12. Działania w toku 
 

Działania rozpoczęte przed terminem rozpoczęcia realizacji projektu nie są kwalifikowane. 

 
Jeżeli działania, które mają zostać przeprowadzone w ramach projektu znacznie różnią 
się od poprzednich i bieżących działań pod kątem częstotliwości lub intensywności, nie 
są uważane za działania w toku. Wnioskodawca ma obowiązek zawrzeć  we wniosku 
odpowiednie informacje, które umożliwią ocenę. 

 

W przypadku działań podejmowanych i zrealizowanych wcześniej, które wnioskodawca 
chciałby powtórzyć z podobną częstotliwością lub intensywnością w trakcie realizacji projektu, 
należy przedstawić argumenty za tym, że takie działania nie byłyby możliwe do zrealizowania 
poza projektem LIFE. 

 

1.5.13. Długoterminowa trwałość efektów 
projektu 

 

Projekty LIFE wiążą się z reguły z dużymi inwestycjami, a Unia Europejska przywiązuje dużą 
wagę do długoterminowej trwałości efektów tych inwestycji.   Trwałość rezultatów projektu w 
średniej i długiej perspektywie czasowej to zdolność utrzymania projektu po jej wdrożeniu 
poprzez kontynuację, replikację lub przekazanie. Przez cały czas trwania projektu 
beneficjenci mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, by zabezpieczyć realizację. 

Utrzymanie i rozwój inwestycji, jak również ich wykorzystanie lub powielenie/przekazanie w 
trakcie lub po zakończeniu projektu. Udana kontynuacja, replikacja i/lub przekazanie 
wymagają strategii, w tym zadań mających na celu powielenie wpływu rozwiązań projektu i 
zmobilizowanie 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. 

 

Wszystkie wnioski, w tym złożone przez władze publiczne, organizacje non-profit oraz agencje 
badawcze i rozwojowe, powinny zawierać dokładną strategię powielania i przenoszenia wraz z 
odpowiednimi czynnościami i rezultatami.  Wybrana skala techniczna i przewidziany wyniki 
powinny w jasny sposób umożliwiać wdrożenie i/lub kontynuację zaproponowanego 
rozwiązania w celu zapewnienia wyraźnego, istotnego, ambitnego i wiarygodnego działania na 
rzecz klimatu oraz powiązane korzyści już w trakcie wdrażania projektu oraz przez kolejne 3/5 
lat. W ramach projektów zazwyczaj należy opracować obowiązkowy plany powielenia i 
przeniesienie. 
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Program LIFE finansuje projekty „close-to-market” (nastawione na rynek) 

 
Programy mające na celu pilotaż lub demonstrację rozwiązań technicznych nastawionych na 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych lub dostosowanie się do zmian klimatycznych 
poprzez eko-innowacje, bio-ekonomię, gospodarkę obiegową, innowacyjne technologie i inne 
środki zalecane w projektach „close-to-market”. Takie propozycje powinny opierać się o 
najlepsze dostępne technologie i rozwijać poziom gotowości technologicznej do skali 
przemysłowej i komercyjnej. Industrializacja i komercjalizacja mogą się zaczynać już na 
poziomie projektu LIFE i powinny być wsparte wiarygodną strategią biznesową, np. 
opracowanie modelu biznesowego, inwestycją i analizą rynku. Poprawa wyników i korzyści 
wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań należy określić ilościowo pod względem 
przewidywanych korzyści działaniami na rzecz klimatu. Opracowanie wiarygodnego planu 
biznesowego oraz powielenie i możliwości przenoszenia planu są obowiązkowymi produktami 
projektów close-to-market. 

 
Dalsze wytyczne zawarte są w Rozdziale 2.3.1 „Wytyczne dla wnioskodawców LIFE: 
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami 

 
 

 

1.5.15. Działalność badawcza i duża infrastruktura  
 

 

  
Pomimo, że fundusze unijne przeznaczone na badania naukowe pochodzą ze środków 
programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) „Horyzont 
2020”5, istnieje możliwość prowadzenia w ramach projektu LIFE pewnych ograniczonych 
badań zmierzających do udoskonalenia i poszerzenia wiedzy stanowiącej podstawę projektu.  
Badania muszą być wyraźnie ograniczone i nieodłącznie związane z założeniami projektu.  
Wnioskodawca musi szczegółowo wyjaśnić, (i) w jaki sposób właściwa realizacja projektu 
zależy od działań badawczych, dowodząc, że istniejące podstawy naukowe są 
niewystarczające oraz (ii) jak dodatkowa wiedza będzie wykorzystywana do wdrożenia 
działań projektowych i osiągnięcia celów. 
W takim przypadku publikacje naukowe są uważane za istotne produkty dostarczane w 
ramach projektu. 

 

 
 
 

5 Rozporządzenie (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1290/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

zasady uczestnictwa i upowszechniania w ramach programu „Horyzont 2020”. - Plan ramowy dla badań i 

innowacji  (2014-2020)”raz uchylające rozporządzenie  (WE)  nr  1906/2006  (OJ  L  347, 

20.12.2013, str. 81). 
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Projekty przeznaczone na budowę dużej infrastruktury nie wchodzą w zakres programu LIFE, 
a zatem nie kwalifikują się do finansowania z tego programu.  Projekt uznaje się za dotyczący 
budowy dużej infrastruktury, jeżeli rzeczywisty koszt „pojedynczego elementu infrastruktury” 
przekracza 500 000 EUR.  „Pojedynczy element infrastruktury” to wszystkie elementy opisane 
w formularzu F4a, które są fizycznie powiązane w celu zapewnienia funkcjonalności inwestycji 
infrastrukturalnych (np. Rurociągi, fundamenty, ruchy globalne w stronę zielonej i niebieskiej 

architektury itp.). 6, budynki mieszczące sprzęt techniczny.). Kwota ta może być większa 
wyłącznie, jeżeli we wniosku znajduje się pełne uzasadnienie techniczne, zgodnie z którym 
powstanie danej infrastruktury przyczyni się do realizacji celów określonych w art. 14, 15 lub 
16 Rozporządzenia LIFE. 

 

1.5.15. Komplementarność z innymi instrumentami 
finansowymi UE 

 

Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia LIFE przedsięwzięcia finansowane w ramach programu LIFE 
muszą zapewnić spójność i synergię, nie mogą jednak nakładać się z innymi unijnymi 
programami finansowymi.  Instytucja Zamawiająca oraz państwa członkowskie muszą w 
szczególności zagwarantować koordynację z Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym, Funduszem Spójności, Europejskim 
Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskim Funduszem 
Rybackim oraz programem Horyzont 2020. 

 

Program LIFE przyczynia się do wykorzystania wyników badań środowiskowych i 
klimatycznych oraz innowacji dzięki projektom w ramach programu Horyzont 2020.   

 

Ważne jest więc, aby przed złożeniem wniosku do Instytucji Zamawiającej, dokładnie 
sprawdzić, czy działania przedstawione we wniosku w ramach ich projektu mogą być lub są 
w praktyce finansowane z innych środków UE. 

 

Beneficjenci mają obowiązek poinformować Instytucję Zamawiającą o wszelkich środkach, 
jakie otrzymali z budżetu Unii Europejskiej, jak również o wszelkich bieżących wnioskach o 
dofinansowanie z budżetu UE. Mają też obowiązek sprawdzić, czy nie otrzymują bieżących 
dotacji operacyjnych w ramach programu LIFE lub innych programów UE, co mogłoby 
prowadzić do podwójnego finansowania. 

 

Brak powiadomienia o tym w odpowiednim formularzu A7 może prowadzić do 
odrzucenia wniosku. 
 

1.5.16 Wnioski składane po uczestnictwie we wcześniejszych 
projektach LIFE albo na nich oparte 

 

Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o kontynuowanie poprzedniego projektu LIFE, powinien on 
jasno opisać w formularzu A7, dlaczego konieczne jest uczestnictwo w kolejnej fazie projektu i 
jak to będzie uzupełniać wyniki osiągnięte w poprzednim projekcie.  W odniesieniu do trwałości 
efektów projektu wnioskodawca powinien również wyjaśnić (formularz B6), jak zapewni 
kontynuację działań w tym zakresie za pomocą środków innych, niż pochodzące z programu 
LIFE. 
6   Zielona infrastruktura to zaplanowana sieć naturalnych i półnaturalnych obszarów zaprojektowanych i 

zarządzanych w taki sposób, aby zapewnić szeroki zakres usług ekosystemowych i chronić różnorodność 

biologiczną. Zielona infrastruktura składa się z szeregu różnych cech środowiskowych, od zielonych dachów po 

zielone obszary zalewowe lub swobodnie płynące rzeki. Więcej informacji, patrz 

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm. 

Niebiesko-zielona stosowana jest w miejskim kontekście i miejscach z większym naciskiem na zarządzanie 

wodą burzową.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
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 .  W końcu, opis każdego kluczowego działania (formularze C) powinien zawierać dokładne 
informacje, w jaki sposób to działania opiera się na podobnym działaniu przeprowadzonym w 
poprzedniej fazie projektu i w jaki sposób je uzupełnia. 

 

Wnioskodawcy powinni również wykazać, że uwzględnili inne finansowane projekty LIFE, które 
dotyczyły podobnego obszaru. Będą musieli wyjaśnić, w jaki sposób ich wnioski opierają się 
na innych albo jak się od nich różnią i jak będą je koordynować, jeśli projekty te wciąż trwają. 

 

Aspekty te zostaną dokładnie sprawdzone podczas procesu oceny. 

 
1.5.17 Ocena ilościowa korzyści 
środowiskowych 

 

Poprawa wyników/korzyści wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań należy określić 
ilościowo pod względem przewidywanych korzyści związanych z działaniami na rzecz 
klimatu. Musi się to odbywać przez wyraźne wskazanie wybranego punktu odniesienia. 
Korzyści dla środowiska muszą zostać przedstawione przy zastosowaniu podejścia analizy 
cyklu życiowego, w stosownych przypadkach, i powinny być jasne, istotne, ambitne, a także 
wiarygodne. W związku z tym, należy zapewnić spójność między korzyściami dla 
środowiska opisanymi w odpowiednim formularzu dołączonym do wniosku i wartościach 
przedstawionych w tabeli zawierającej kluczowe wskaźniki rezultatów projektu LIFE. 

 

1.5.18 Wymagania koordynacyjne dla wielu wniosków dotyczących 
tego samego / podobnego problemu 

Dowody wskazują, że składana jest coraz większa liczba wniosków dotyczących tego samego 
albo podobnego problemu, często w tym samym państwie członkowskim. 

 

Aby uniknąć takich sytuacji, zachęca się wnioskodawców do konsultacji z krajowymi 
punktami kontaktowymi (http://ec.europa.eu/environment/LIFE/contact/nationalcontact/)  w celu 
sprawdzenia, czy dany wniosek dotyczy problemu, który był już podejmowany przez innych 
wnioskodawców. Jeśli tak, zachęca się, aby wnioskodawcy unikali ewentualnego powielania 
i zwiększyli synergię. 

 

 

1.6 Klauzula dotycząca ochrony 
danych osobowych 

 
Dane osobowe dostarczone razem z wnioskiem, w szczególności imiona i nazwiska lub 
nazwy, adresy oraz inne informacje kontaktowe beneficjentów lub współbeneficjentów, 
zostaną umieszczone w bazie danych o nazwie ESAP, która zostanie udostępniona 
instytucjom Unii Europejskiej oraz zewnętrznemu zespołowi ewaluatorów związanych 
umową o zachowaniu poufności.  Baza danych ESAP jest wykorzystywana wyłącznie do 
oceny wniosków LIFE. 
Te same dane osobowe dotyczące wybranych projektów zostaną przekazane do innej bazy 
danych o nazwie BUTLER, która zostanie udostępniona instytucjom UE oraz zewnętrznemu 
zespołowi monitorującemu. Zespół ten jest związany umową o zachowaniu poufności.  
Baza danych BUTLER jest wykorzystywana wyłącznie do obsługi projektów LIFE. 

 

Podsumowanie każdego projektu, wraz z nazwą i danymi kontaktowymi beneficjenta 
koordynującego, zostanie umieszczone na stronie internetowej LIFE oraz udostępnione 
publicznie.  W pewnym momencie beneficjent koordynujący zostanie poproszony o 
sprawdzenie dokładności takiego podsumowania. 

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/)


17 
 

Lista wybranych beneficjentów oraz kwoty względne przyznane na realizację wybranych 
projektów również zostaną udostępnione w publicznej bazie danych o nazwie System 

przejrzystości finansowej7. 
 

Instytucja Zamawiająca lub jej kontrahenci mogą wykorzystywać dane osobowe 
wnioskodawców, których projekty nie zostały wybrane do realizacji, do wykonywania 
czynności kontrolnych związanych z przyszłymi wnioskami. 

 

Podczas tego procesu Instytucja Zamawiająca i jej podwykonawcy będą przestrzegać 
przepisów Rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.  
Wnioskodawca będzie miał prawo dostępu do dotyczących go danych, które znajdują się w 
posiadaniu Komisji, oraz do żądania wprowadzenia poprawek. 

 

Złożenie wniosku oznacza zgodę na udostępnienie danych osobowych zawartych we wniosku 
w sposób opisany powyżej.  Dane osobowe nie będą wykorzystywane w sposób ani w celach 
innych niż wskazano wyżej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 System przejrzystości finansowej (FTS) – Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/budget/fts/about_en.htm 

http://ec.europa.eu/budget/fts/about_en.htm
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Kluczowe elementy 
wniosku 

 

Lista 
kontrolna 

 

Identyfikacja 
problemu 

 

- Opisać problem i jego główne przyczyny 

- Wskazać osoby, których dotyczy problem - wyjaśnić, kto 
jest grupą docelową i dlaczego wybrano właśnie tę 
grupę 

- Sprawdzić, czy wniosek w sposób pełny i wyraźny 

odpowiada na wymogi  

- Sprawdzić bazę danych na stronie programu LIFE, aby 

upewnić się, że w tym samym obszarze nie podjęto 
podobnych projektów oraz sprawdzić, czy podobnych 
rozwiązań nie można zastosować we wniosku 

 

Opis punktu 
bazowego - 
Formularz B.2 

 

- Dokładnie opisać wątki klimatyczne/środowiskowe oraz 

wyzwania związane ze świadomością/komunikację w 
bieżącej sytuacji w określonym kontekście 
przedmiotowym 

- Przedstawić ilościowe i /lub jakościowe dane 

bazowe, w tym informacje o działaniach na rzecz 
klimatu oraz wyzwaniach w zakresie 
świadomości/komunikacji 

- Przedstawić źródło danych 

 

Opis celów 
projektu 

 

- Opisać co (przewidywany wpływ), przez kogo i kiedy 

zostanie osiągnięte w ramach projektu 

- Wypełnić tabelę Excel zawierającą przewidywane 

wskaźniki wpływu i dodać inne wskaźniki (jeśli dotyczy) 

- Wyjaśnić czy/w jaki sposób i w jakim stopniu 

rezultaty zostaną utrzymane po zakończeniu 
projektu 

 

Opis działań w ramach 
projektu 

 

- Opisać, dlaczego działanie jest potrzebne (czy jest 

odpowiednie dla uzyskania przewidywanych rezultatów?), 
na czym działanie się skupia, przez kogo i kiedy zostanie 
wykonane oraz jakich zasobów będzie wymagało - 
budżet, zasoby ludzkie i sprzęt 

- sprawdzić, czy we wniosku zawarto konkretne 

działania mające na celu powielenie i przeniesienie 
rezultatów projektu 

- Dokładnie opisać logiczne połączenie pomiędzy 

problemem/danymi bazowymi, działaniami a 
przewidywanymi rezultatami. 

- Projekty nie powinny mieć negatywnych skutków, np. na 

środowisko lub różnorodności biologiczną. Tam, gdzie 
możliwe wnioskodawcy powinni stosować analizę cyklu 
życia (LCA) i włączyć ją jako produkt dostarczalny. 

- Dołączyć strategię i powiązane działania mające na 

celu zapewnienie, że rezultaty zostaną utrzymane i 
wykorzystane po zakończeniu projektu 
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2. LIFE Działania na rzecz środowiska 
 

 
2.1 Czym jest LIFE Działanian na rzecz klimatu ? 

 
LIFE Działania na rzecz klimatu ma na celu ma nacelu osiągnięcie następujących celów 
określonych  

w art. 3 Programu LIFE  
 

 Wkład do przejścia na gospodarkę bardziej zasoboszczędną, niskoemisyjną i odporną 
na zmiany klimatyczne 

  polepszanie rozwoju, realizacji i egzekwowania unijnej polityki i przepisów prawnych 
dotyczących środowiska i klimatu, a także pełnienie roli katalizatora 

 promowanie integracji i włączania celów w zakresie środowiska i klimatu do głównego 
nurtu innych polityk unijnych, jak również praktyki sektorów publicznego i prywatnego; 

 wspieranie lepszego zarządzania w zakresie środowiska i klimatu na wszystkich 
poziomach, w tym większe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
organizacji pozarządowych i lokalnych podmiotów 

 

W październiku 2014 roku Rada Europy 8 ustaliła ramę polityki energetycznej i klimatycznej UE do 
2030 roku, zakładają ambitny ogólnoekonomiczny, krajowy cel ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o 40% do 2030 roku, jak również udział odnawialnych źródeł energii i oraz 
efektywności energetycznej na poziomie 27%.  Porozumienie Paryskie określa unijne podejście: 

wdrożenie ramy energetycznej i klimatyczne do 2030 roku zgodnie z postanowieniami Rady 
Europy jest priorytetem  w kontynuacji Porozumienia Paryskiego. 

 

Zgodnie ze wskazaniami w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

stworzenia programu LIFE9 „specjalne podejścia, które sprostają nierównomiernemu 
uwzględnieniu ich celów w praktyce państw członkowskich, nierównomiernemu i 
nieodpowiedniemu wdrożeniu przepisów prawnych w państwach członkowskich, a także 
niewystarczającemu upowszechnieniu i promocji celów polityk. 

 

Projekty w ramach tego zaproszenia do składania wniosków wspierają wdrażanie polityki 
klimatyczne UE i przygotowanie UE do wyzwań związanych działaniami na rzecz klimatu 
w nadchodzących latach. „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na 

przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”10 i komunikat Komisji „Plan działania 
prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050” (”Plan 
działania do 2050”) uznały, że testowanie nowych podejść to łagodzenia skutków zmian 
klimatu pozostanie  kluczowym czynnikiem w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. 
Flagowa inicjatywa o nazwie „Europa zasobooszczędna” wspiera przejście na gospodarkę 
bardziej zasoboszczędną, niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatyczne oraz określa 
długoterminowe ramy działań w wielu obszarach polityk, w tym zmiany klimatyczne i energia. 
Ponadto efektywne wykorzystanie rezultatów dostosowania do zmian klimatycznych, jako 
przekrojowy priorytet unijny, również należy zapewnić zgodnie z treścią komunikatu Komisji 

„Unijna strategia przystosowania się do zmian klimatu”11.  W celu osiągnięcia celów 
klimatycznych konieczna jest również poprawa zarządzania, w szczególności poprzez 
zwiększanie świadomości, budowanie potencjału oraz zaangażowanie 
interesariuszy. 
 
8 Wnioski Rady Europy z dnia 24 października 2014 r. 
9 Motyw(3) rozporządzenia nr. 1293/2013 
10 COM(2015)80 wersja ostateczna 
11 COM(2013)0216 wersja ostateczna 
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Dlatego podprogram działań na rzecz klimatu wymaga, aby projekty przyczyniały się do 
jednego z poniższych obszarów: 

 Łagodzenie skutków zmian klimatu, 

 Dostosowanie się do zmian klimatycznych oraz 

  Zarządzanie i informacja 
 

Wnioskodawcy muszą wybrać obszar priorytetowy, do którego chcą się przyczynić oraz 
wskazać to w formularzu w systemie eProposal. W stosownych przypadkach zaleca się, aby 
projekty przyczyniały się do więcej niż jednego obszaru priorytetowego.12

 

 

Mając na uwadze optymalizację wykorzystania zasobów Programu LIFE, należy 
zachęcać do tworzenia połączeń pomiędzy działaniami w podprogramach LIFE w 
zakresie środowiska, łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowywania się do zmian 

klimatu w ramach podprogramu LIFE Działanie na rzecz klimatu .13,14 (np. W stosowanych 
przypadkach należy promować dostosowywanie się do zmian klimatu w zakresie lasów i gleb, 
niedoboru wody, susz, jak również zarządzania ryzykiem powodziowym ; ograniczenie emisji 
CO2 jakości powietrza itd.). Rozporządzenie LIFE i strategia przystosowania się podkreślają 
podkreśla do przystosowania się oparte na ekosystemie.  Ponieważ to podejście wyraźnie 
prowadzi do wielu korzyści, wnioskodawcy powinni określić, czy wniosek (od etapu koncepcji 
początkowej i projektu)  jest nastawiony na przystosowanie się do zmian lub zachowania 
środowiska naturalnego, tym samym ubiegając się o odpowiedni podprogram LIFE. 
Przykładami na to są wnioski dotyczące odtwarzania torfowisk, przebudowa wybrzeży lub 
odtworzenie  obszarów zalewowych rzek.  Oprócz polityk środowiskowych projekty w 
obszarach miejskich mogą również wspierać promocję korzyści w zakresie przystosowania 
się do zmian klimatu. Przykładem na to są wnioski dotyczące izolacji termicznej budynków, 
zielonej infrastruktury oraz oszczędności wody. 

 

Rozwiązania, metody i podejścia opracowane w projektach w ramach podprogramu LIFE 
Działania na rzecz środowiska powinny stwarzać możliwość wzrostu i wsparcia ze strony 
inwestycji, innych unijnych lub krajowych programów finansowania, jak również instrumentów 
finansowych, jeśli dotyczy. 

 

Projekty z jednego obszaru, mogące mieć negatywny wpływ na cele środowiskowe lub 
klimatyczne w innym obszarze, nie będą finansowane, chyba że wpływ ten zostanie jasno 
wytłumaczony i uzasadniony we wniosku oraz, w stosownych przypadkach, określone zostaną 
potencjalne alternatywy i środki łagodzące.  

 

Doświadczenia z poprzednich programów LIFE zwróciły uwagę na potrzebę skupienia 
wysiłków na konkretnych priorytetach polityk klimatycznych i środowiskowych oraz 
obszarach działania. Te priorytety tematyczne nie są wyczerpujące i pozwalają innym 
wnioskodawcom na składanie wniosków w innych obszarach oraz stosowanie nowych 
pomysłów w celu odpowiedzi na nowe wyzwania.15 Zgodnie z ogólnym celem 
rozporządzenia LIFE zaleca się, aby wnioski projektowe w szczególności dotyczyły wyzwań 
klimatycznych w poszczególnych trzech obszarach priorytetowych określonych poniżej 
w formularzu obszarów polityk unijnych oraz obszarów pracy.  

 

 
 
 
 

12 Motyw(18) rozporządzenia nr. 1293/2013 
13 Motyw(16) rozporządzenia nr. 1293/2013 
14 Motyw(17) rozporządzenia nr. 1293/2013 
15 Motyw(36) rozporządzenia nr. 1293/2013 
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2.2 Czym są projekty działań na rzecz klimatu? 
 
Zgodnie z rozporządzenie, LIFE w sprawie łagodzenia skutków zmian klimatycznych i 
dostosowywania się do zmian 

klimatycznych projekty muszą mieć charakter pilotażowy, demonstracyjny lub obejmować 
najlepsze praktyki: 

 

 „Projekty pilotażowe” to projekty wykorzystujące techniki lub metody wcześniej 
niewykorzystywane lub nieprzetestowane lub projekty, które niosą za sobą duże 
większe potencjalne korzyści środowiskowe lub klimatyczne w porównaniu do 
obecnie stosowanej dobrej praktyki oraz które można następnie zastosować na 
szerszą skalę w podobnych okolicznościach. Celem tych projektów jest ocena 
efektywności metody w celu poinformowania innych interesariuszy o rezultatach oraz 
zachęcić ich do odpowiedniego korzystania z technik i metod w sposób udanych 
przetestowanych w ramach projektu. 

 

Należy zwrócić uwagę, że zastosowanie ustanowionego działania/metodyki w zakresie 
rozwiązania w określonym regionie geograficznym, w którym wcześniej nie było to 
stosowane uznaje się za działania demonstracyjne, nie zaś pilotażowe.. 

 

  “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. Aby osiągnąć europejską wartość dodaną, muszą być one 
zaprojektowane w taki sposób, aby demonstrowały, czy docelowe techniki i metody 
działają w kontekście projektu. Udany projekt demonstracyjny jest dostępny dla 
wszystkich potencjalnych interesariuszy i ma na celu zachęcenie innych 
interesariuszy do korzystania z technik i metod zademonstrowanych w projekcie. 
Projekty demonstracyjne mogą mieć większą europejską wartość dodaną, jeśli 
prowadzone są na poziomie krajowym lub międzynarodowym, nie zaś na lokalnym. 

 

Zgodnie ze skalą demonstracyjną projekt powinien być wdrażany w skali technicznej, 
która pozwala na ocenę wykonalności technicznej i ekonomicznej zaproponowanego 
pilotażu na szerszą skalę. Wniosek musi uzasadniać wybór skali projektu, biorąc pod 
uwagę powyższe. W przypadku projektów obejmujących opracowanie systemów 
wspierania decyzji, narzędzi planowania i podobnych projektów należ w szczególności 
zapewnić konkretne działania mające na celu wdrożenie narzędzia w celu 
zademonstrowania jego opłacalności techniczną i ekonomiczną oraz umożliwienie 
porównaniu z sytuacją odniesienia. 

 

Należy zwrócić uwagę, że zastosowanie ustanowionego działania/metodyki w zakresie 
najlepszych praktyk w określonym regionie geograficznym, w którym wcześniej nie było 
to stosowane uznaje się za działania w zakresie najlepszej praktyki. 

 

 “Projekty w zakresie najlepszych praktyk”  to projekty, które wykorzystują 
prawidłowe, efektywne kosztowo oraz najnowocześniejsze techniki, metody i 
podejścia uwzględniające określony kontekst projektu. Wszyscy potencjalni 
interesariusze mogą je wprowadzić i przedstawić, jak działają. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem LIFE Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu to: 

 

 „projekty informacyjne, zwiększające świadomość i rozpowszechniające 
informacje” – projekty mające na celu wspieranie komunikacji, rozpowszechnianie 
informacji i zwiększanie poziomu świadomości w zakresie podprogramów działań na 
rzecz środowiska i klimatu. Muszą w szczególności służyć 
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przynajmniej jednemu z celów ogólnych obszaru priorytetowe Zarządzania i informacji 
w zakresie klimatu zgodnie z art. 16 rozporządzenia LIFE.  Szczególnie zachęca się 
do przygotowywania projektów mających na celu poprawę zarządzania klimatem i  
budowanie potencjału. 

 

Wszystkie projekty muszą wspierać cele ogólne programu LIFE zgodnie z art. 1 
rozporządzenia LIFE. Oznacza to, że korzyści klimatyczne zademonstrowane w projekcie 
powinny mieć wyraźne określone przeznaczenie oraz potencjalny wpływ na osiągnięcie 
niskoemisyjnego społeczeństwa odpornego na klimat i/lub integrację celów klimatycznych w 
sektorze publicznym o prywatnym. 

 

Aby osiągnąć wymaganą europejską wartość dodaną, monitoring, ocena i aktywne 
rozpowszechniane danych dotyczących głównych rezultatów projektu i/lub zdobytych lekcji 
powinny być integralną częścią projektu i jego kontynuacji. 
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2.3 Obszar priorytetowy Łagodzenie skutków zmian klimatu 
 

 

2.3.1 Ogólny zakres i cele  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem LIFE, celu wspierania redukcji emisji gazów cieplarnianych 
obszar priorytetowy „Łagodzenie  

skutków zmiany klimatu” obejmuje przede wszystkim następujące cele szczegółowe: 16: 
 

 wspieranie wdrażania i rozwoju unijnej polityki i przepisów prawnych w dziedzinie 
łagodzenia skutków zmiany klimatu, w tym włączanie do głównego nurtu w obszarach 
polityk, w szczególności poprzez rozwój, testowanie i prezentację podejść, 
najlepszych praktyk i rozwiązań związanych z polityką lub zarządzaniem w 
kontekście łagodzenia skutków zmiany klimatu; ; 

 ulepszanie bazy wiedzy dla celów rozwoju, oceny, monitorowania, opiniowania i 
realizacji skutecznych działań i środków związanych z łagodzeniem skutków zmiany 
klimatu, a także wzmacnianie potencjału zastosowania tej wiedzy w praktyce; 

 ułatwianie rozwoju i zastosowania podejść zintegrowanych, takich jak strategie i plany 
działania mające na celu łagodzenie skutków zmiany klimatu na poziomie lokalnym, 
regionalnym lub krajowym;; 

 wspieranie rozwoju i prezentacji innowacyjnych technologii, systemów, metod i 
instrumentów służących łagodzeniu skutków zmiany klimatu, odpowiednich do 
powielenia, przeniesienia lub włączenia do głównego nurtu. 

 

 

2.3.2 Odniesienie do celów polityki klimatycznej UE 
 
Projekty w ramach obszaru priorytetowego Łagodzenie skutków zmian klimatu projekty 
powinny przyczyniać się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i osiągnięcie unijnego celu 
przynajmniej 40-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 w porównaniu do 
poziomów z 1990 roku, jak również celu w zakresie energii odnawialnej i efektywności 
energetycznej w wysokości 27% w porównaniu do sytuacji bez wprowadzenia zmian. 

 

Polityka unijna w zakresie klimatu i prawodawstwo nastawione na redukcję gazów 
cieplarnianych w szczególności skupiają się na: 

 

 energii odnawialnej, 

 

 Efektywność energetycznej, 

 

 Systemu handlu uprawnieniami, 

 

 Produkcji przemysłowej o dużym zużyciu energii i gazów cieplarnianych, 

 

 Użytku gruntów, rolnictwa i leśnictwa, 

 

 zachowania i zwiększenia naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, 

 

 Transportu i paliw, 

 

 Fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową, 
 
 

16 art. 14 rozporządzenia LIFE (UE) nr 1293/2013 
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 Wychwytywania i użytku dwutlenku węgla, 

 

 Wychwytywania i składowania dwutlenku węgla17, 

 

 Wysiłki państw członkowskich oraz władz regionalnych/lokalnych skierowane na redukcję 
emisji gazów cieplarnianych 

 

 Monitorowanie gazów cieplarnianych i składanie sprawozdań. 
 

2.3.3 Obszary polityki UE i powiązane obszary pracy w zakresie 
zaproszenia w 2018 roku 

 

Zgodnie z programem wieloletnich prac w ramach programu LIFE na lata 2018-202018, 
obszary polityk unijnych są następujące: 

1.  starania państw członkowskich oraz władz regionalnych/lokalnych na rzecz 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych  
w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz 
decyzją dotyczącą wspólnego wysiłku redukcyjnego:  
transport i paliwa, rolnictwo, budownictwo (np. efektywność energetyczna w 
budynkach), użytkowanie gruntów,  
zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo,  

2.  Opracowanie i wdrożenie rozliczania emisji gazów cieplarnianych i łagodzenia zmiany 
klimatu w sektorze użytkowania gruntów 

3.  opracowanie praktyk gospodarowania gruntami, które mają wpływ na emisje i 
pochłanianie emisji; 

4.  działania wspierające funkcjonowanie systemu handlu emisjami i wywierające wpływ 
na energochłonną produkcję przemysłową charakteryzującą się wysoką emisją gazów 
cieplarnianych, 

5.  Fluorowane gazy cieplarniane i substancje zubożające warstwę ozonową 
6.  Monitorowanie gazów cieplarnianych i składanie sprawozdań przez organy 

 
Obszary polityk nr 1, 2 i 3 oraz powiązane obszary prac: 

 
1.  starania państw członkowskich oraz władz regionalnych/lokalnych na rzecz zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych  
w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz decyzją 
dotyczącą wspólnego wysiłku redukcyjnego:  
transport i paliwa, rolnictwo, budownictwo (np. efektywność energetyczna w budynkach), 
użytkowanie gruntów,  
zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo, 

 

2.  Opracowanie i wdrożenie rozliczania emisji gazów cieplarnianych i łagodzenia zmiany 
klimatu w sektorze użytkowania gruntów 

 

3.  opracowanie praktyk gospodarowania gruntami, które mają wpływ na emisje i pochłanianie 
emisji; 

 

 
17 Budowa  infrastruktury wychwytywania i składowania dwutlenku węgla wychodzi poza zakres 

Programu LIFE i obsługiwana jest przez inne Programu UE (np. instrument „Łącząc Europę” w 

zakresie rurociągów transportujących CO2 oraz Fundusz Innowacji). 
18 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/210 z dnia 12 lutego 2018 w sprawie przyjęcia programu LIFE 

na lata 2018-2020 
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Do wiosny 2018 roku przewiduje się, że Parlament Europejski i Rada przyjmą 
prawodawstwo w zakresie klimatu, określające sposób, w jaki UE osiągnie swoje 
zobowiązania w ramach porozumienia paryskiego w postaci 40-procentowego zmniejszenia 
emisji do 2030 roku w sektorach nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji. 
Przepisy wchodzą w życie w 
2021 roku. Sektor użytkowa gruntów jest w pełni objęty prawodawstwem w zakresie: 
rozporządzenia w sprawie  wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) oraz rozporządzenia w 
sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF(. ESR 
określa cele państw członkowskich w zakresie redukcji emisji i sektorach nieobjętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji, w tym w transporcie, paliwach, budownictwie i 
rolnictwie. Prawodawstwo obejmuje emisje metanu i podtlenku azotu wynikające z aktywności 
rolniczej (stosowanie nawozów, zwierzęta hodowlane, zarządzanie zwierzętami 
hodowlanymi). Ponadto rozporządzenie LULUCF wymaga od państw członkowskich 
zapewnienia, aby ilość gazów cieplarnianych wchłanianych przez sektor LULUCF 
odpowiadała przynajmniej ilości emisji.  Ponadto komunikat „Przyszłość żywności i 

rolnictwa”19,opublikowany przez Komisję  w listopadzie 2017 roku podkreśla, że głównym 
celem przyszłej Wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej jest wspieranie celów 
środowiskowych i klimatycznych 

 

Kluczowym wyzwaniem dla sektora użytku gruntów jest zachęcenie do podejmowania 
środków, które zapewnią, że działania UE w zakresie krajobrazu (lasy, gleby i rolnictwo) aby 
wspierać osiągnie celów w zakresie porozumienia paryskiego. Środki te należy wdrażać w 
sposób, który nie zagraża produkcji żywności i dąży do osiągnięcia równowagi pomiędzy 
antropogenicznymi emisjami gazów cieplarnianych oraz pochłanianiem tych gazów do 2050 
roku, przy jednoczesnym zachowaniu i poprawie pochłaniaczy ziemskich (wychwytywanie 
węgla) oraz zbiorników (przechowywanie węgla) W tym celu należy przetestować 
innowacyjne rozwiązania i wdrożyć je ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego 
powielenia i przeniesienia do różnych regionów i państw członkowskich. 

 

Program LIFE będzie również wspierał projekty zwiększające rolę terenów podmokłych i 
torfowisk oraz rozwiązujące problemy związane ze mianami klimatu stawiane przez różne 
formy degradacji gleby.  Projekt może również obejmować działania promujące kaskadowe 
użycie materiałów drewnianych, zwracając uwagę na znaczenie pozyskanych produktów 
drzewnych jako sposobu składowania dwutlenku węgla oraz alternatywy dla bardziej 
szkodliwych materiałów kopalnianych (bioekonomia). Takie środku użytku gruntów 
przyczyniłyby się do budowania gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Wnioski powinny obejmować praktyki, które można powielać i przenosić do innych państw 
związkowych,  oraz które skupiają się na synergii pomiędzy działaniami na rzecz klimatu 
związanymi z rolnictwem, lasami i glebą, wliczając monitoring tych działań 

 
Projekty związane przynajmniej z jednym z obszarów polityk nr 1, 2 lub 3 powinny w 
szczególności odnosić konkretnych unijnych obszarów pracy,  jak poniżej: 

 
Użytek gruntów 

Nowe, innowacyjne, efektywne kosztowo techniki zarządzania krajobrazem i gruntami w celu 
polepszenia wdrożenia środków łagodzenia, takich jak: 

 
 Redukcja emisji CH4 z sektora zwierząt hodowlanych (np. Technologie dodatków 

paszowych, precyzyjne i wieloetapowe karmienie zwierząt hodowlanych, lepsza 
genomika zwierząt hodowlanych, planowanie 
dobrostanu); 

 

 
19 Komunikat ws. WPR: 10 KOM(2017)713 wersja ostateczna 
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 Redukcja emisji N2O w wyniku użycia nawozów (np. wsparcie wykorzystania 
nowoczesnych technik nawożenia, polepszenie technologii użycia nawozów 
azotowych, narzędzia audytu emisji dwutlenku węgla); 

 Redukcja emisji CO2   w wyniku użycia gruntów i zmiany użycia gruntów (np. techniki 
zarządzania gruntami, np. uprawa zerowa lub tradycyjna, gospodarowanie resztkami 
pożniwnymi, zapobieganie kompakcji gleby, solarne metody suszenia pasz, narzędzia 
audytu emisji dwutlenku węgla); 

 Poprawa usuwania  CO2    z użytku gruntów i zmiany użytku gruntów (np. Płodozmiany, 
międzypłody, wieloletnie rośliny energetyczne, rekultywacja terenów zdegradowanych); 

 Tereny podmokłe i torfowiska (np. Zapobieganie odwadnianiu lub zachęcanie do 
ponownego nawadniania terenu, zapobieganie dalszemu wysuszeniu o pożarom 
torfowisk, zachęcanie do odtwarzanie bagien, promowanie ekologicznych form 
zarządzania torfowiskami, szczególnie po eksploatacji). 

 
Zrównoważone zarządzanie lasami i kaskadowy użytek biomasy stałej 

 

 

 Opracowanie i promocja efektywnych, inteligentnych i przyjaznych dla środowiska 
działań związanych z: 

o Zalesienie i ponownie zalesianie. 

o Zatrzymanie dwutlenku węgla w lasach. 

O Polepszenie zarządzania lasami, w tym pielęgnowanie o przerzedzanie, 

ochrona gleby. 

 Skuteczne przekształcanie stałej biomasy w długoterminowa składowanie dwutlenku 
węgla oraz źródła energii odnawialnej, wspierająca zasady użytku kaskadowego 
biomasy i zastąpienia surowców kopalnianych surowcami organicznymi. 

 
 

 

Obszary polityki i 4 oraz powiązane 
obszary prac: 

 
4. działania wspierające funkcjonowanie systemu handlu emisjami i wywierające wpływ na 
energochłonną produkcję przemysłową charakteryzującą się wysoką emisją gazów 
cieplarnianych, 

 
Aby osiągnąć cele określone w unijnym programie ramowym klimatu i energii 2030 oraz 
przyczynić się do wdrożenia planów gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050, konieczna jest 
realizacja istotnych inwestycji w zakresie innowacji przemysłowych i zakładów 
demonstracyjnych. W tym kontekście Program LIFe wspiera opracowywanie i wdrażania 
zaawansowanych i przełomowych rozwiązań w zakresie produkcji i przetwarzania 
niskoemisyjnego. Jest to konieczne do utrzymania konkurencyjności unijnych sektorów 
przemysłu, jednocześnie zapewniając osiągnięcie celów klimatycznych. 

 
Wnioski powinny skupiać się na konkretnych obszarach prac związanych z energochłonnymi 
sektorami przemysłu, w szczególności (lecz bez ograniczeń) sektorami narażonymi na 
poważne ryzyko wycieku dwutlenku węgla.  

 
Dlatego nadrzędność mają projekty skupiające się na opracowaniu i zademonstrowaniu 
innowacyjnych i efektywnych kosztowo technologii i procesów, mające na celu 

redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG)20 produkcji przetwarzania Wnioskodawcy tego 

rodzaju projektów powinni uwzględnić następujące właściwości podstawowe: 
 

20 oraz stosunku jednostek bezpośrednio emitujących GHG i jednostek wyjściowych w przemyśle 



28  

 Wszystkie wnioski powinny skupiać się na projektowaniu, opracowaniu i 
wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań  głównie za pomocą programów 
demonstracyjnych o wpływie długoterminowym w rzeczywistych środowiskach 
przemysłowych.  Projekty powinny dostarczać ekonomicznie opłacalne rozwiązania, 
procesy i technologie, surowce naturalne lub produkty pozwalające na istotną 
redukcję danej intensywności emisji GHG21. Redukcji emisji GHG nie powinno się 
osiągać jedynie za pomocą przejścia w zakresie paliwa.  

 

 Działania mają na celu uruchomienie poziomów gotowości technologiczne 405 oraz 
docelową gotowość technologiczną na poziomie 8-9. Wnioskodawcy mogą 
proponować prace przygotowawcze, np. opracowanie strategii i wstępnych studiów 
wykonalności w zakresie innowacyjnych rozwiązań pod warunkiem, że są one 
stosowane w celu opracowania konkretnych czynności wdrażanych w trakcie 
projektu. Przewiduje się, że czynności te będą prowadzone przez sektory przemysłu 
we wsparciu partnerów i dostawców technologii. 

 

 Wnioski mogą dotyczyć różnych rozwiązań i procesów technologicznych o 
szerokim potencjalnym zastosowani lub łączyć w sobie różne technologie i procesy 
z różnych sektorów. Zachęca się do współpracy pomiędzy sektorami przemysłu, a 
wnioskodawcy powinni, w miarę możliwości, szukać synergii, w tym możliwości 
finansowania ze strony odpowiednich programów krajowych/regionalnych w 
zakresie badań, innowacji lub klimatu i/lub finansowania skumulowanego. 

 

 Szczególne działanie powinno dotyczyć możliwości przenoszenia opracowanych 
procesów technologicznych lub produktów w obszarze sektorów lub potencjalnie do 
innych sektorów. Powinny one przenosić rozwiązania i technologie lub zwiększać 
innowacje dostawców na energochłonne sektory przemysłu. 

 

 Projekty powinny zwiększać przywództwo przemysłowe Europy w zakresie 
zaawansowanej produkcji i przetwarzania oraz promować zatrudnienia, w 
szczególności w małych i średnich firmach oraz otwierać nowe możliwości rynkowe w 
tym obszarze. 

 
 

 
5. Fluorowane gazy cieplarniane i substancje zubożające warstwę ozonową 

 
Wodorofluorowęglowodory (HFC) i inne fluorowane gazy cieplarniane nie atakują warstwy 
ozonowej, ale są gazami wpływającymi na klimat i mają duże właściwości cieplarniane (GWP). 
Dlatego unijne rozporządzenie 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych 
obejmuje redukcję HFC do 2030 roku o prawie 80%. W 
2016 roku osiągnięto porozumienie w ramach Protokołu Montrealskiego (”Poprawka z Kigali”) 
o ograniczeniu emisji HFC w skali globalnej. Dlatego, ogólnie rzecz biorąc, projekty powinny 
pomagać we wdrażaniu Protokołu Montrealskiego, Poprawki z Kigali oraz rozporządzenie UE 
w sprawie fluorowanych 
gazów cieplarnianych.  

 
 
 

 
21 Najlepsze dostępne techniki zostały zdefiniowane w odpowiednich Dokumentach dotyczących najlepszych 

dostępnych praktyk oraz są zgodne ze standardami określonymi w Decyzji o wskaźnikach.  

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference
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W zaproszeniu do składania wniosków w 2018 roku projekty w ramach niniejszej polityki 
powinny w szczególności odnosić się do następujących obszarów: 

 

 Dostępność odpowiednich alternatyw dla gazów fluorowanych:  W większości 
sektorów korzystających z HFC dostępne są dziś alternatywy w kilku obszarach 
zastosowań, jednak wciąż istnieje duża potrzeba wprowadzania dalszych innowacji 
i/lub uzasadnienie użycia (bezpieczeństwo, koszty, efektywność energetyczna, 
dostosowanie do potrzeb) alternatyw przyjaznych dla środowiska. Inne gazy 

fluorowane, np.  heksafluorek siarki (SF6), trifluorek azotu (NF3), and 

perfluorowęglowodory (PFC),  mają szczególne właściwości cieplarniane  (do 
23 000 większe niż CO2); dlatego znalezienie alternatyw dla ich użycia jest wysokim 
priorytetem. 

 

Projekty demonstracyjne, pilotażowe lub projekty w zakresie najlepszych praktyk 
przedstawiające użycie alternatyw dla 

gazów fluorowanych należy wypróbować w następujących sektorach:  

 

 CFC (inhalator ciśnieniowe = „jnhalatory dla astmatyków”); 

 

 Sprzęt klimatyzacyjny i chłodzący do wysokich temperatur otoczenia; 

 

 ORCs (recyrkulacja substancji organicznej); 

 

 Pompy cieplne; 

 

 Niszowe zastosowania, w których brakuje alternatyw dla dostępnych HFC; 
 

 Usuwanie barier wynikający z norm: Inną istotną barierą w zakresie ekologicznych 
alternatyw dla gazów fluorowanych są normy dotyczące chłodzenia i klimatyzacji. 
Poważną luką w tym zakresie jest brak odpowiednich informacji dotyczących 
zarządzania ryzykiem i podejść polegających na minimalizacji łatwopalnych czynników 
chłodniczych, w szczególności węglowodorów,  

 

Projekty demonstracyjne, pilotażowe oraz projekty w zakresie najlepszych praktyk 
powinny wykazywać sposób minimalizacji ryzyka związanego z łatwopalnymi 
czynnikami chłodniczymi, w szczególności węglowodorami, w zakresie projektowania i 
użycia sprzętu służącego do maksymalizacji czynników chłodzących bez szkody dla 
środowiska.  

 

6. Monitorowanie gazów cieplarnianych i składanie sprawozdań przez organy 
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2.4 Obszar priorytetowy Przystosowanie się do zmian klimatu 
 

2.4.1 Ogólny zakres i cele 
 
Mając na uwadze wsparcie wysiłków prowadzących do zwiększenia odporności na 
zmiany klimatu, obszar priorytetowy Dostosowanie do zmian klimatu wiąże się w 
szczególności z celami określonymi w art. 16 rozporządzenia LIFE:  

 

 wspieranie wdrażania i rozwoju unijnej polityki w dziedzinie przystosowania się do 
zmian klimatu, w tym włączanie do głównego nurtu w obszarach polityk, w 
szczególności poprzez rozwój, testowanie i prezentację podejść, najlepszych praktyk 
i rozwiązań związanych z polityką lub zarządzaniem w kontekście przystosowania się 
do zmian klimatu, w tym podejścia ekosystemowe (w stosowanych przypadkach); 

 ulepszanie bazy wiedzy dla celów rozwoju, oceny, monitorowania, opiniowania i 
realizacji skutecznych działań i środków związanych z przystosowaniem się do zmian 
klimatu, priorytetyzowania (jeśli dotyczy) działań wykorzystujących podejście 
ekosystemowe, a także wzmacnianie potencjału zastosowania tej wiedzy w praktyce; 

 ułatwianie rozwoju i zastosowania podejść zintegrowanych, takich jak strategie i plany 
działania mające na celu przystosowanie się do zmian klimatu na poziomie lokalnym, 
regionalnym lub krajowym, priorytetyzowanie (jeśli dotyczy) działań wykorzystujących 
podejście ekosystemowe; 

 wspieranie rozwoju i prezentacji innowacyjnych technologii, systemów, metod i 
instrumentów służących przystosowywania się do zmian klimatu, odpowiednich do 
powielenia, przeniesienia lub włączenia do głównego nurtu. 

 

2.4.2 Odniesienie do celów polityki klimatycznej UE 
 
Zmiana klimatu ma różny wpływ na zdrowie człowieka, ekosystemy i gospodarkę i często jest 
powiązana z innymi czynnikami, np. zmiana użycia gruntów. Wiele sektorów gospodarczych 
bezpośrednio zależy od warunków klimatycznych i już zmaga się ze zmianą klimatu, np. 
rolnictwo, leśnictwo, turystyka letnia i zimowa, sektor zdrowotny czy rybołówstwo.  Wpływa to 
również na duże przedsiębiorstwa usług komunalnych, np. dostawców energii i wody. 
Ekosystemy i dostarczane przez nie usługi cierpią z powodu negatywnego wpływu zmian 
klimatu, co przyspiesza zmniejszenie różnorodności biologicznej oraz zdolności buforowania 
ekstremalnych warunków środowiskowych. 

 

Unijna strategia przystosowywania się do zmian klimatu22, przyjęta w kwietniu 2013 roku 
zawiera postanowienia ramowe i mechanizmy poprawy gotowości unijnej na bieżący i 
przyszły wpływ zmian klimatu. Uznaje, że lepszy dostęp do funduszy is kluczowy dla 
budowania Europy odpornej na zmiany klimatu. Wdrożenie polityk adaptacyjnych w wielu 
krajach europejskich oraz w skali światowej powoli nabiera tempa, również w wyniku 
Porozumienia Paryskiego Umowa określa globalny plan działań w celu uniknięcia 
niebezpiecznych zmian klimatu poprzez ograniczenie globalnego ocieplenia dużo poniżej 
poziomu 2°C. W związku z przystosowaniem się do zmian klimatu rządy podejęły decyzję o 
wzmocnieniu zdolność społeczności do poradzenia sobie z wpływem zmian klimatu. 

 

Cele i priorytety finansowania przystosowania do zmian klimatu określone są w Unijnej 
strategii adaptacyjnej oraz Wieloletnim programie prac na lata 2018-2020. 

 

 
22 Unijna strategia adaptacji do zmian klimatu – KOM (2013) 2016 
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2.4.3 Obszary polityki UE i powiązane obszary pracy w 
zakresie zaproszenia w 2018 roku 

 
Zachęca się do wniosków w następujących obszarach 
polityk: 

 

 
1.  Przystosowanie się na obszarach miejskich oraz gospodarowanie gruntami 
ograniczające wpływ na zmianę klimatu, 

 

2.  Odporność infrastruktury, w tym stosowanie niebiesko-zielonej infrastruktury oraz 
opartych na ekosystemie podejść do przystosowania się, 

 

3.  Zrównoważona gospodarka wodna na obszarach narażonych na suszę, zarządzanie 
przeciwpowodziowe i zarządzanie strefą przybrzeżną, 

 

4.  Odporność sektora rolnego, sektora leśnictwa i sektora turystycznego, w tym na 
obszarach wyspiarskich i górskich, 

 

5.  wsparcie na rzecz regionów najbardziej oddalonych UE23: gotowość na wypadek 
ekstremalnych zdarzeń pogodowych, w szczególności na obszarach przybrzeżnych. 

 

 
 

Jeżeli chodzi o obszar priorytetowy dotyczący przystosowania się, należy zapewnić wsparcie 
na rzecz strategii przystosowania się, koncentrując się na szeregu kluczowych obszarów 
mających europejską wartość dodaną, w tym na projektach na szczeblu regionalnym lub 
transgranicznym, oraz w stosownych przypadkach za pośrednictwem przystosowania się 
opartego na ekosystemie.   Projekty będą się charakteryzowały potencjałem w zakresie 
demonstracji i możliwości przenoszenia oraz powinny dotyczyć promowania innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie przystosowania  się, w szczególności za pośrednictwem mobilizacji 
sektora prywatnego oraz w stosownych przypadkach za pośrednictwem  
Światowego Porozumienia Burmistrzów  Projekty powinny również propagować synergie 
między polityką  przystosowania się do zmiany klimatu i polityką jej łagodzenia, a także 
polityką zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi.  

 

Politykę w zakresie przystosowania do zmian klimatu można wspierać w szczególności za 
pomocą wniosków dotyczących następujących obszarów 

 

 
 

1)  Przystosowanie się na obszarach miejskich oraz gospodarowanie gruntami 
ograniczające wpływ na zmianę klimatu, 

 

Przystosowanie się na obszarach miejskich jest jednym z działań priorytetowych w ramach 
Unijnej strategii adaptacyjnej.   

 

Projekty w ramach obszaru polityki nr 1 powinny w szczególności dotyczyć 
następujących obszarów: 

 
 
 

 
23 Wyspy Kanaryjskie, La Reunion, Gwadelupa, Martynika, Madera, Gujana Francuska, Azory, Majotta, Saint 

Martin 
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 Opracowanie i wdrożenie inicjatyw w zakresie przystosowania, optymalnie oparte na 
podejściu integrującym łagodzenie poprzez Porozumienie Burmistrzów dla Klimatu i 
Energii, w tym stosowne stworzenie współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, 
regionalnymi i/lub krajowymi; 

 

 opracowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie przystosowania w obszarach 
miejskich, w tym w sektorze: wodnym, energetycznych i budowlanym oraz 
rozwiązań dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia; 

 

 Wdrożenie partnerstw publiczno-prywatnych w celu zmobilizowania sektora 
publicznego do zaangażowania w finansowanie rozwiązań polegających na 
przystosowaniu, w tym poprzez integrację rozwiązań ubezpieczeniowych.. 

 
2) Odporność infrastruktury, w tym stosowanie niebiesko-zielonej infrastruktury 

oraz opartych na ekosystemie podejść do przystosowania się, 
 

Unijna strategia przystosowania się obejmuje określone działania służące zwiększeniu 
odporności infrastruktury.  Projekty w ramach obszaru polityki nr 2 skupiają się na 
uodpornieniu infrastruktury na zmiany klimatyczne, np. infrastruktury energetycznej, 
transportowej lub mieszkalnictwa socjalnego, np. poprzez stosowanie norm i kodeksów 
budowlanych lub monitorowanie wydajności infrastruktury.   

 

W zakresie  obszaru polityki nr 2 w zaproszeniu do składania wniosków w 
2018 roku nie określono konkretnych obszarów prac. 

 

 
3) Zrównoważona gospodarka wodna na obszarach narażonych na suszę, 

zarządzanie przeciwpowodziowe i zarządzanie strefą przybrzeżną, 
 

Projekty w ramach obszaru polityki nr 3 powinny w szczególności dotyczyć następujących 
obszarów: 

 

 Transgraniczne zarządzanie powodziowe; 

 Transgraniczne zarządzanie wybrzeżem z naciskiem na gęsto zaludnione delty i 
miasta nadmorskie. 

 
4) Odporność sektora rolnego, sektora leśnictwa i sektora turystycznego, w tym 

na obszarach wyspiarskich i górskich, 
 

Projekty w ramach obszaru polityki nr 4 powinny w szczególności dotyczyć następujących 
obszarów: 

 

 Przystosowanie się w obszarze zarządzania lasami w celu redukcji ryzyka 
pożarowego. 

 
5) wsparcie na rzecz regionów najbardziej oddalonych UE23: gotowość na 

wypadek ekstremalnych zdarzeń pogodowych, w szczególności na obszarach 
przybrzeżnych. 

 

 

Projekty w ramach obszaru polityki nr 5 powinny w szczególności dotyczyć następujących 
obszarów: 

 
 
 

 
24 COM(2017)623 wersja ostateczna  
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 Opracowanie i wdrożenie ocen ryzyka i podatności oraz strategii 
przystosowania; 

 Systemy wczesnego informowania w zakresie zdarzeń ekstremalnych; 

 Zarządzanie wybrzeżem nastawione na ekstremalne zdarzenia pogodowe poprzez 
podejścia ekosystemowe do przystosowania się (np. Zarządzanie lasami 
namorzynowymi, terenami podmokłymi itd.); 

 Wdrożenie innowacyjnych podejść w celu zapewnieni odporności infrastruktury 
energetycznej na ekstremalne zdarzenia pogodowe, w szczególności infrastruktury 
energii odnawialnej.. 
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2.5 Obszar priorytetowy Zarządzanie i informacja 
 

 

2.5.1 Ogólny zakres i cele 
 
Zarządzanie i informacja w zakresie Programu LIFE ma w szczególności na celu wkład w 
opracowanie i wdrożenie unijnej polityki i prawodawstwa w zakresie klimatu. 

 

Szczegółowe cele w obszarze priorytetowym „Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu” 
określone w 

Art. 16 Rozporządzenia LIFE obejmują zwłaszcza: 
 

 promowanie podnoszenia świadomości zagadnień dotyczących klimatu, w tym 
pozyskiwania wsparcia społeczeństwa i zainteresowanych stron dla tworzenia unijnej 
polityki w dziedzinie klimatu, a także promowanie edukacji na rzecz zrównoważonego 
rozwoju;; 

  wspieranie komunikacji, zarządzania i rozpowszechniania informacji w dziedzinie 
klimatu oraz ułatwianie dzielenia się wiedzą o udanych  
rozwiązaniach i praktykach dotyczących klimatu, w tym poprzez rozwój platform 
współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami i szkolenia; 

 promowanie i wspieranie bardziej efektywnego przestrzegania i egzekwowania 
unijnych przepisów prawnych dotyczących klimatu, w szczególności poprzez 
promowanie opracowywania i rozpowszechniania najlepszych praktyk i podejść do 
zagadnień politycznych;; 

 promowanie lepszego zarządzania klimatem poprzez zwiększanie zaangażowania 
zainteresowanych stron, w tym organizacji pozarządowych (NGO) w konsultacje 
dotyczące polityki i jej realizację. 

 
 

 

2.5.2 Odniesienie do celów polityki klimatycznej UE 
 
Projekty w ramach obszaru Zarządzania i informacji w zakresie klimatu powinny promować 
działania wspierające cel, jakim jest przejście do gospodarki niskoemisyjnej i odpornej na 
zmiany klimatu. 

 

W tym kontekście ważne jest opracowanie długoterminowych strategii i nowych środków 
polityki, pełne wdrożenie polityki i prawodawstwa klimatycznego oraz zapewnienie 
większego wykorzystania technologii przyjazny dla środowiska. 

 

Szczególnie zachęca się do przygotowywania projektów mających na celu poprawę 
zarządzania klimatem i  budowanie potencjału.  

Projekt mogą polegać na opracowania platform współpracy i udostępnianiu najlepszych 
praktyk w celu zapewnienie większej zgodności, egzekwowania, promowania i gromadzenia 
wsparcia społeczeństwa oraz Interesariuszy publicznych w wysiłki w zakresie tworzenia 

polityk.25
 

 
 
 
 
 

 
25  Motyw(21) rozporządzenia nr. 1293/2013 
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2.5.3 Obszary polityki UE i powiązane obszary pracy w 
zakresie zaproszenia w 2018 roku 

 

 

1.  Opracowanie i wdrożenie krajowych strategii na rzecz klimatu i energii do 2030 r. 
lub strategii do połowy stulecia; 

2.  Zachęcanie do zmiany zachowań, uwzględnienie działań w zakresie redukcji 
emisji i efektywnego gospodarowania  
zasobami w sektorach, 

3.  Dokonywanie przez organy oceny funkcjonowania unijnego systemu handlu 
emisjami, 

4.  Budowanie zdolności, podnoszenie świadomości wśród użytkowników 
końcowych i w ramach sieci dystrybucji  
urządzeń w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych;  

5.  Monitorowanie polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, ocena i ocena ex post; 
6.  Najlepsze praktyki i działania w zakresie podnoszenia świadomości w celu 
zaspokojenia potrzeb związanych z przystosowaniem się 
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1. Opracowanie i wdrożenie krajowych strategii na rzecz klimatu i energii do 2030 r. lub 
strategii do połowy stulecia; 
W kontekście Unii Europejskiej przewiduje się zoptymalizowanie i zintegrowanie planowania 
klimatu strategii energetycznych w celu zapewnienia spójności we wszystkich obszarach 
polityki. Ponadto Porozumienie Paryskie zachęca do przygotowywania strategii dotyczących 
połowy wieku.  

 

 

2.   Zachęcanie do zmiany zachowań, uwzględnienie działań w zakresie redukcji emisji i 
efektywnego gospodarowania  
zasobami w sektorach 

 
Projekty powinny dotyczyć w szczególności następujących obszarów działania 

 
 Zachęcanie do działań na rzecz klimatu w społecznościach, gdzie potencjał łagodzenia 

skutków zmian klimatu jest szczególnie istotny (niezależnie czy ze względu na redukcję 
emisji lub utrzymanie i poprawę składowania dwutlenku w glebie) oraz poprawa 
zrozumienia korzyści społecznych i ekonomicznych w tym zakresie. 

 Angażowanie konsumentów w czerpanie korzyści z rzeczywistych oszczędności na 
paliwie odnośnie do samochodów i półciężarówek oraz umożliwianie konsumentom 
dokonywania świadomych decyzji dotyczących samochodów niskoemisyjnych.  

 
 

 
 

3.  Dokonywanie przez organy oceny funkcjonowania unijnego 
systemu handlu emisjami 

Poprawa wdrożenia i rozwój polityk klimatycznych wymaga transparentności i rozliczalności.  
4. Budowanie zdolności, podnoszenie świadomości wśród użytkowników końcowych i 
w ramach sieci dystrybucji urządzeń w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych 

 
5.  Monitorowanie polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, ocena i ocena ex post 

 
 

6.  Najlepsze praktyki i działania w zakresie podnoszenia świadomości w celu 
zaspokojenia potrzeb związanych  
z przystosowaniem się 

 

 

W ramach tego obszaru polityki istnieje możliwość składania wniosków nastawionych 
na konkretne obszary prac. 

 

 

 Projekty służące opracowaniu i użyciu praktycznych i znaczących wskaźników 
przystosowania się i systemów monitoringu, jak również wykorzystania usług 
klimatycznych w planowaniu przystosowania się na poziomie lokalnym 
(ograniczanie wpływu na klimat); 

 Projekty w zakresie najlepszych praktyk i zwiększania świadomości skupiające się 
na zrozumieniu wpływu ekonomicznego i społecznego oraz kosztów i efektywności 
przystosowywania się i wdrażania konkretnych działań dotyczących takiego wpływu 
i kosztów;  

 Integracja przystosowywania się do zmian klimatu w cykl zarządzania ryzykiem: 
stworzenie platform i inicjatyw koordynacyjnych, projektów w zakresie najlepszych 
praktyk i zwiększania świadomości donośnie do integracji długoterminowego 
planowania  klimatycznego z ocenami ryzyka wystąpienia katastrof, opracowanie 
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wspólnych wskaźników lub użycie danych o stratach jako podstawy dowodowej 
dla tworzenia polityk. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
26 https://green-driving.jrc.ec.europa.eu 
27 https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en 
28 https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en 
29 https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/eu- 

approach-sustainable-development_en 
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3. Formularze 
 

3.1 Struktura 
Struktura wniosków w systemie eProposal30  wygląda następująco: 

 
 Formularze administracyjne (formularze A) 

 

- - Formularz A1 – Ogólne informacje o 
projekcie 

 

- Formularz A2 – Beneficjent koordynujący 

 

-  Formularz A3 – Deklaracja beneficjenta koordynującego 

 

- Formularz A4 – Deklaracja współbeneficjenta oraz pełnomocnictwo 

 

- Formularz A5 – Współbeneficjent 

 

- Formularz A6 – Współfinansujący 
 

- Formularz A7 – Inne wnioski zgłoszone do finansowania Unii Europejskiej 
 

 Zarys projektu (formularze B) 
 

- Formularz B1 – Krótki opis projektu 

 

- Formularz B2 – Przedmiotowy problem klimatyczny oraz, jeśli dotyczy korzyści  

środowiskowe 
 

- Formularz B3 - Europejska wartość dodana i skutki społeczno-gospodarcze 

 

- Formularz B4 – Zaangażowani interesariusze i główna grupa docelowa projektu 

 

- Formularz B5 – Przewidywane ograniczenia i ryzyka związane z realizacją 
projektu i strategia radzenia sobie z nimi 

 

- Formularz B6 – Kontynuacja/waloryzacja i długookresowa trwałość wyników 

projektu po jego zakończeniu 
 

 Szczegółowe działania (formularze C) 
 

- - Formularz C0 – Lista wszystkich proponowanych działań 

 

- Formularz C1 
 

A. Działania przygotowawcze (w razie potrzeby) 
 

B. Zakup/dzierżawa gruntów i/lub rekompensaty za użycie praw (w razie 
potrzeby) 

C. Działania wdrożeniowe (obowiązkowe) 

D. Monitorowanie wpływu działań w ramach projektu 
(obowiązkowe) 
E. Działania komunikacyjne i upowszechniające 
(obowiązkowe) 
F. Zarządzanie projektem (obowiązkowe) 

 
30 Zob. Załącznik III poświęcony tworzeniu wniosku online w internetowym generatorze eProposal 
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- Formularz C2 Harmonogram sprawozdawczości 

 

 Formularze finansowe 
 

- Formularz F1 – Bezpośrednie koszty osobowe 

 

- Formularz F2 – Koszty podróży i utrzymania 

 

- Formularz F3 – Koszty związane ze wsparciem zewnętrznym 

 

- Formularz F4.a – Koszty infrastruktury 

 

- Formularz F4.b – Koszty sprzętu 

 

- Formularz F4.c – Koszty prototypu 

 

- Formularz F6 – Koszt materiałów zużywalnych 

 

- Formularz F7 – Pozostałe koszty 

 

- Formularz F8 – Koszty ogólne 

 

- Formularz FC – Źródła finansowania projektu 
 

Zob. punkty 3.3 i 3.4, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat formularzy technicznych i 
finansowych. 
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3.2 Zasady ogólne 
 
- Rekomendowane jest korzystanie z przeglądarek Firefox lub Google Chrome. 

 

- W celu wprowadzenia danych do wniosku, należy użyć opcji „Edit” (Edytuj); opcja „View” 
(Podgląd) jest również dostępna i przejście z jednej opcji do drugiej jest możliwe w 
każdej chwili w czasie przygotowywania wniosku. 

 

- Wnioskodawca może wprowadzić informacje bezpośrednio w pola tekstowe lub skopiować 
i wkleić informacje w prostym formacie tekstowym; należy pamiętać, że ze względów 
bezpieczeństwa tekst skopiowany i wklejony z dokumentu programu Word lub strony 
HTML może zostać odrzucony, dlatego w tym przypadku lepsze będzie skorzystanie z 
podstawowego edytora tekstu (np. z Notatnika). 

 

- Przed przejściem do kolejnego formularza należy zawsze kliknąć „Save” (Zapisz).; 
 

- Wszystkie pola umożliwiają wprowadzenie ograniczonej liczby znaków – limity te są 
wyraźnie widoczne.  Należy pamiętać, że aby tekst znajdujący się w polach tekstowych 
mógł zostać wydrukowany w pliku pdf, dopuszczalne są następujące opcje formatowania: 
pogrubienie, kursywa, podkreślenie.  Tylko proste rejestry (proste wyliczenia 1,2,3, A, B, C 
itd. lub wypunktowania) wyświetlą się poprawnie. Jeżeli zachodzi konieczność wstawienia 
tabel, nie należy tego robić w polach tekstowych, ale skorzystać z funkcji „Add picture(s)” 
(Dodaj obraz(y)) dostępnej na końcu większości formularzy. 

 

- Pola oznaczone czerwoną gwiazdką * są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione;  

w czasie walidacji (zatwierdzania) wniosku będą wyświetlane komunikaty o błędach, 
jeżeli pola obowiązkowe będą puste.  

- Dzięki powiązaniu danych pomiędzy różnymi formularzami technicznymi i finansowymi, 
informacje wymagają tylko jednorazowego ręcznego wprowadzenia, potem są 
automatycznie przenoszone do odpowiednich pól. 
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- Pola nieaktywne nie mogą zostać wypełnione ręcznie, gdyż odpowiednie informacje będą 
przenoszone i/lub obliczane automatycznie z innych formularzy. 

 

- Istnieje możliwość wstawienia obiektów (takich jak mapy, wykresy, tabele, zdjęcia) w 
niektórych formularzach, w których pojawi się pole wyboru „Maps” (Mapy), „Pictures” 
(Obrazy) lub „Declaration” (Deklaracja); można korzystać jedynie z następujących 
formatów załączników: png, jpg, tif, gif, bmp; maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku to 2 
MB. 

 

- Należy używać następującego formatu dla wszystkich dat: DD-MM-RRRR lub użyć funkcji 
kalendarza tam, gdzie jest on dostępny. 

 

- Na każdym etapie wypełniania wniosku istnieje możliwość jego podglądu w formacie pdf 
poprzez wybranie opcji „Request pdf” (Utwórz pdf) dostępnej w części „Załączniki” lub 
„Eksport wniosku” w systemie eProposal. Po utworzeniu wniosku w formacie pdf 
wnioskodawca otrzyma wiadomość e-mail, która pozwoli mu ściągnąć plik od razu. Można 
to także zrobić w części „Załączniki” lub „Eksport wniosku”(należy pamiętać o odświeżeniu 
strony – w tym celu należy nacisnąć przycisk F5). 

 

- Istnieje możliwość wyeksportowania zawartości wypełnianego wniosku, aby móc 
kontynuować pracę nad nimi po wylogowaniu: 

O formularze B i C – do edytowalnego dokumentu Word poprzez wybranie przycisku 

„Download working copy” (Pobierz kopię roboczą) dostępnego w części 
„Załączniki” lub „Eksport wniosku” w eProposalu; 

o formularze finansowe i raporty do edytowalnego arkusza Excel poprzez wybranie 

przycisku 
„Financial data export” (Przesłanie danych finansowych) dostępnego w części 
„Załączniki” lub „Eksport wniosku” w eProposalu 
; 

o Należy pamiętać, że są to jedynie dokumenty robocze, do użycia w celu 

przygotowania danych do wypełniania formularzy i pól w eProposal. Nie można 
automatycznie przenieść tekstu z pliku Word lub danych z arkusza Excel z 
powrotem do generatora wniosków eProposal. 

 

- Treść wniosku można edytować/przeglądać za pomocą menu „Proposal” (Wniosek) 
dostępnego na górze ekranu. 
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3.3. Formularze techniczne 
 
Część techniczna wniosku LIFE Działania na rzecz środowiska składa się z 3 części (A, B i 
C). 

Jeżeli wnioskodawca nie posiada określonych informacji, które mógłby zawrzeć w 
formularzach (np. w części „dotychczasowe działania związane z ochroną”), zaleca się 
umieszczenie komentarza „nie dotyczy”, „brak”, „brak stosownych informacji” lub innej 
tego rodzaju informacji. W formularzach obowiązkowych nie wolno pozostawiać pustych 
pól. 

 

3.3.1. Formularze administracyjne 
(formularze A) 

 

 
 

Formularz A1 – Ogólne informacje o 
projekcie 

 

Tytuł projektu (maksymalnie 120 znaków): tytuł powinien zawierać kluczowe elementy i cele 
projektu, takie jak cel klimatyczny będący przedmiotem projektu.  Należy pamiętać, że 
Instytucja Zamawiająca może poprosić wnioskodawcę o zmianę tytułu, aby był bardziej 
zrozumiały. Tytuł projektu powinien być zawsze w języku angielskim, nawet jeżeli sam wniosek 
złożony jest w innym języku. 

 

Akronim projektu (maksymalnie 25 znaków): Akronim musi rozpoczynać się od słowa 
„LIFE”, np. 
„LIFE dostosowanie”   Kiedy wniosek zostanie utworzony w systemie eProposal, wszystkie 
formularze techniczne, finansowe i sprawozdawcze zostaną opatrzone tym akronimem 
(np.’Wniosek / LIFE Dostosowanie/ Formularz techniczny / A1 – Ogólne informacje o 
projekcie') 

 

Obszar priorytetowy programu LIFE:  sektor należy wybrać z rozwijanego menu. 

Wnioskodawca ma za zadanie wskazać, czy projekt jest składany do obszaru priorytetowego 
Łagodzenie skutków zmian klimatyczny (CCM), Dostosowywanie się do zmian klimatycznych  
(CCA) lub Zarządzanie i informacja (GIC). 

 

Priorytet sektora:  Wybrać priorytet sektora z menu.  Jeśli wniosek nie wpisuje się w 
wymienione sektory, prosimt wybrać „Inne” Informacje te służą jedynie celom statystycznym. 

 

Przewidywana data rozpoczęcia: należy wpisać datę w formacie DD-MM-RRRR lub użyć 
funkcji kalendarza. Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia to 15 czerwca 2019. Termin 
rozpoczęcia powinien być realny.  Wnioskodawca powinien pamiętać, że jeżeli wybierze 
późniejszy termin rozpoczęcia projektu, koszty uczestnictwa w kick-off meeting - spotkaniu 
inauguracyjnym dla wszystkich nowych projektów, mogą 

 

Przewidywany termin zakończenia: należy wpisać datę w formacie DD-MM-RRRR lub użyć 
funkcji kalendarza. 

 

Język wniosku: Język należy wybrać z rozwijanego menu. Instytucja Zamawiająca zaleca 
jednak, aby wnioskodawcy uzupełniali formularze techniczne, a szczególnie część finansową 
wniosku w języku angielskim. 

 

 
Należy kliknąć przycisk „Next” (Następny) i uzupełnić formularz A2 (zob. Poniżej). 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/eproposalWeb/proposal/listProposals.do
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/eproposalWeb/proposal/editGeneralProjectData.do?proposalId=323&_proposalMode=edit
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/eproposalWeb/proposal/editGeneralProjectData.do?proposalId=323&_proposalMode=edit
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Wnioskodawca powinien pamiętać, że po utworzeniu wniosku (zob. poniżej, formularz 
A2) będzie musiał podać następujące informacje w formularzu A1: 

 
Projekt będzie realizowany w następującym państwie(-ach) członkowskim(-ich) i regionie(-
ch) lub w innych krajach: 

 

- domyślnie system eProposal wybiera państwo członkowskie, w którym zarejestrowany 
jest beneficjent koordynujący (jak w formularzu A2). Istnieje możliwość zmiany kraju za 
pomocą przycisków 
„Delete” (Usuń) oraz „Add” (Dodaj); 

 

- aby dodać region, należy wybrać „Member State” (państwo członkowskie) i kliknąć 
przycisk „Add” (Dodaj); 

należy wybrać przynajmniej jeden region. 

 
Jeżeli projekt będzie realizowany poza granicami UE, należy wybrać kraj z rozwijanej listy. 

 

 
 

 
 

Należy zwrócić uwagę, że organ krajowy, może zobaczyć, że wniosek (zidentyfikowany na 
podstawie jego sygnatury, nazwy wnioskodawcy koordynującego, łącznych kosztów oraz 
wnioskowanego wkładu) został złożony, ale nie ma wglądu do pełnego wniosku on-line, 
chyba że wnioskodawca koordynujący udzieli mu stosownego upoważnienia. 

 

Upoważnienie to może być przyznane poprzez zaznaczenie pola „TAK“. Jeśli 
wnioskodawca koordynujący nie chce udzielić upoważnienia, wówczas należy zaznaczyć 
pole „NIE“. 

 

W przypadku, gdy wnioskodawca wybierze pole „NIE“, będzie on miał możliwość 
potwierdzenia swojego wyboru poprzez wyrażenie zgody na następujący komunikat: 

 

„„Zwracamy uwagę, że poprzez wybranie opcji nie ujawniania szczegółów projektu 
Krajowemu Punktowi Kontaktowemu tracicie państwo także możliwość: 

 

 uzyskania wsparcia dla przygotowania wniosku LIFE; 

 uzyskania wsparcia dla etapu rewizji jeśli wniosek został wybrany; 

 uzyskania wsparcia w kontaktach z władzami państwowymi jeśli jest to konieczne 
dla właściwej realizacji działań (np. uzyskania zezwoleń); 

 uzyskania wsparcia dla bieżącego projektu w celu promowania rozpowszechniania 
jak i odtworzenia i przeniesienia wyników projektu w całej Unii Europejskiej. " 

 

 
Należy pamiętać, że odmowa przyznania dostępu dla organów krajowych ma również 
zastosowanie do wniosków po ich złożeniu. 

 
Gdy użytkownikiem jest organ krajowy (w przypadku państwa członkowskiego, w 
którym zarejestrowany jest wnioskodawca koordynujący lub jeden z 
współwnioskodawców) i kolejnym razem zaloguje się do systemu eProposal, będzie 
miał wgląd do wniosku po jego przyjęciu, mimo że termin składania wniosków jeszcze 
nie upłynął. 
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Uprawnienia dostępu można cofnąć w dowolnym 
momencie. 

 
Należy pamiętać, że po upływie terminu składania wniosków, ta opcja nie jest już dostępna. 

 
 

 
Formularz A2 – Beneficjent 
koordynujący 

 

Akronim projektu (maksymalnie 10 znaków): Beneficjent koordynujący będzie 
identyfikowany w formularzach technicznych i finansowych oraz w raportach do za pomocą 
skróconej nazwy. 

 

E-mail: Instytucja Zamawiająca jako pojedynczy punkt kontaktowy będzie używać tego 
adresu na potrzeby korespondencji z wnioskodawcą podczas procedury oceny (zob. 
Załącznik 3 „Narzędzie eProposal”, Krok 3 „Komunikacja po złożeniu wniosku”) 

. 

 
Nazwa prawna (maksymalnie 200 znaków): należy podać pełną nazwę, pod którą beneficjent 
jest oficjalnie zarejestrowany. 

 

Status prawny: należy wybrać jedną z trzech następujących opcji: „Public Body” (organ 
publiczny), „Private Commercial” (prywatna organizacja handlowa) albo „Private non-
commercial” (prywatna organizacja niehandlowa, w tym organizacje pozarządowe).  Należy 
zaznaczyć odpowiednie pole.  Więcej wytycznych dotyczących tego, jak rozróżnić organizacje 
prywatne od organów publicznych można znaleźć w punkcie 1.5.2 niniejszych Wytycznych. 
Należy wybrać pole „Is your company a SME?”, jeśli twoja firm jest uważana za Małe lub 
Średnie Przedsiębiorstwo (SME). Należy wypełnić pole „Number of employees” (liczba 
pracowników) jeśli firma jest SME. 

 

Numer VAT: jeśli dotyczy, należy podać numer identyfikacyjny VAT. 

 
Zwrot VAT-u: należy pamiętać, że niepodlegający zwrotowi podatek VAT stanowi koszt 
kwalifikowany z wyjątkiem tych działań, które dotyczą suwerennych uprawnień 
wykonywanych przez państwa członkowskie. Jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie odzyskać 
zapłaconego VAT-u (w przypadku podmiotów publicznych może to dotyczyć jedynie VAT-u 
związanego z działaniami, które nie pasują do koncepcji suwerennych uprawnień), może 
zaplanować zwrot VAT-u do kosztów przedłożonych w ramach niniejszego wniosku. W takim 
przypadku należy zaznaczyć odpowiedź „YES” (Tak), w przeciwnym – pole „NO” (Nie). 

 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: jeżeli dotyczy, należy podać numer nadany 
organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz kod z właściwego rejestru handlowego (np. 
Krajowej Izby Gospodarczej), rejestru działalności gospodarczej lub innego rejestru. 

 

Data rejestracji: należy wpisać datę w formacie DD-MM-RRRR lub użyć funkcji kalendarza. 
 

Numer PIC (nieobowiązkowe): kod identyfikacji uczestnika (ang. Participant Identification 
Code, PIC) jest unikalnym 9-cyfrowym kodem stosowanym do identyfikacji podmiotów 
prawnych, które realizują projekty finansowane w ramach wielu programów UE (np. FP7, 
Horyzont 2020, i in.). Jeśli wnioskodawca jest już zarejestrowany w tym systemie i posiada 
numer PIC, proszony jest o jego podanie. 

 

Adres siedziby: należy podać nazwę ulicy oraz numer, numer skrytki 
pocztowej, miejscowość, kod pocztowy. 
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Państwo członkowskie: należy wybrać odpowiedni kod państwa 
członkowskiego z rozwijanego menu. 

 
Informacje na temat przedstawiciela prawnego: należy wprowadzić Nazwisko, Imię, 
Nazwę i numer ulicy, Skr. Poczt., Miasto/Miejscowość, Kod pocztowy (jeśli są takie same jak 
adres siedziby, można bezpośrednio go skopiować). 

 

Osoba kontaktowa:  należy wprowadzić Nazwisko, Imię, Nazwę i numer ulicy, Skr. Poczt., 
Miasto/Miejscowość, Kod pocztowy (jeśli są takie same jak adres siedziby, można 
bezpośrednio go skopiować). 

 

Telefon/faks: należy podać te informacje w odniesieniu do 
osoby kontaktowej. 

 
Tytuł: należy podać tytuł powszechnie używany w korespondencji z osobą odpowiedzialną 
za koordynację wniosków. 

 

Stanowisko:  należy podać stanowisko osoby odpowiedzialnej za koordynację wniosku. 
Przykłady: Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy itd. 
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Nazwa departamentu/jednostki: nazwa departamentu lub jednostki organizacyjnej podmiotu 
koordynującego wniosek, dla którego pracuje osoba kontaktowa.  Dane adresowe podane w 
dalszej części muszą odnosić się do jednostki organizacyjnej, nie do adresu siedziby 
podmiotu. 

 

Strona internetowa (maksymalnie 250 znaków): należy podać oficjalną 
stronę internetową beneficjenta. 

 
Krótki opis działań wykonywanych przez beneficjenta (maksymalnie 2000 znaków): 
należy opisać organizację, jej status prawny, zakres działań, a także zakres kompetencji w 
odniesieniu do działań na rzecz ochrony przyrody / różnorodności biologicznej, w 
szczególności w związku z planowanymi działaniami.  Podany opis powinien umożliwić 
Instytucji Zamawiającej ocenę technicznej wiarygodności beneficjenta koordynującego, tj. czy 
posiada on niezbędne doświadczenie oraz wiedzę, by skutecznie zrealizować proponowany 
projekt. 

 

W przypadku, gdy wniosek zawiera propozycję włączenia podmiotów powiązanych, należy je 
wyraźnie podać wskazując pełną nazwę, numer PIC (jeśli jest dostępny), a także status 
prawny i adres. Należy również wyjaśnić w odrębnym dokumencie, który ma być przesłany w 
postaci załącznika do eProposal (’Affiiates_ACRONYM beneficiary), w jaki sposób podmioty 
powiązane spełniają warunki opisane powyżej w punkcie 1.5.2. 

 

Prywatne niekomercyjne organizacje proszone są o podanie kluczowych informacji 
potwierdzających jej niekomercyjny charakter. 

 

Należy wybrać przycisk „Save” (Zapisz) dostępny w dolnej 
części formularza. 

 

Wniosek został teraz utworzony w systemie eProposal, a akronim projektu został 
automatycznie wyświetlony na wszystkich ekranach i formularzach całego wniosku. 

 

 
Formularz A3 – Deklaracja beneficjenta 
koordynującego 

 

Formularz ten dostępny jest na końcu formularza A2 pod nagłówkiem „A3 – Coordinating 
Beneficiary declaration” (A3 – Deklaracja beneficjenta koordynującego). 

 

Niektóre informacje zawarte niniejszym formularzu (nazwa beneficjenta, wkład, działania przez 
niego prowadzone i całkowity koszt) zostaną automatycznie pobrane z danych 
wprowadzonych do innych formularzy wniosku. 

 

Należy wybrać przycisk „Generate declaration” (Utwórz deklarację) i ręcznie 
wypełnić następujące pola: 

 

 ‘At….on…. (Miejsce i data): należy wskazać miejsce i datę złożenia podpisu.  
 

 ‘Signature’)podpis) : Formularz musi być podpisany 
 

 ‘Name(s) and status of signatory’  (Imię, nazwisko i status podpisującego): należy 
wyraźnie podać imię i nazwisko i funkcję osoby podpisującej formularz. 

Ważne: 

Przed wypełnieniem formularza należy sprawdzić, czy beneficjent koordynujący nie 
znajduje się w którejkolwiek z sytuacji wymienionych w art. 106(1) o 107 
Rozporządzenia finansowego nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. 
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 298 z 26 
października 2012 r.), zob.: 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF
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programie prac LIFE na lata 2014-2017 i w ogłoszeniu o naborze LIFE, w tym w niniejszych 
Wytycznych dla wnioskodawców. 

 

Należy upewnić się, że formularz ten został wygenerowany, podpisany i opatrzony datą już 
po wprowadzeniu do wniosku wszystkich danych technicznych i finansowych 

. 

 
Kompletny formularz należy zeskanować do pliku graficznego (nie w formacie pdf, zob. 
akceptowane formaty plików w punkcie 3.2 Zasady ogólne), następnie załączyć formularz 
wybierając przycisk „Upload declaration” (Prześlij deklarację). 

 

 
Formularz A4 – Deklaracja współbeneficjenta oraz 
pełnomocnictwo 

 

Formularz ten dostępny jest na końcu formularza A5 (zob. poniżej) pod nagłówkiem „A4-
Associated Beneficiary declaration and Mandate” (Deklaracja współbeneficjenta oraz 
pełnomocnictwo); należy wybrać przycisk „Generate declaration” (Utwórz deklarację). 

 

Aby wypełnić ten formularz, należy przeczytać instrukcje dotyczące formularza A3. 

 

Następujące pola wypełniane są automatycznie: 

 
 Imię i nazwisko pełnomocnika przyszłego współbeneficjenta podpisującego 

formularz. 
 

 Imię i nazwisko pełnomocnika przyszłego beneficjenta koordynującego projektu. 
 

Należy ręcznie wypełnić następujące pola: 
 

 'At….on….':  (Miejsce i data): należy wskazać miejsce i datę złożenia podpisu.  
 

 ‘Signature’)podpis) : Formularz musi być podpisany 
 

 ‘Name(s) and status of signatory’  (Imię, nazwisko i status podpisującego): należy 
wyraźnie podać imię i nazwisko i funkcję osoby podpisującej formularz. 

 

Formularz A5 – Współbeneficjent 

 

Należy kliknąć na przycisk „Create Associated Beneficiary” (Utwórz współbeneficjenta), 
wypełnić wszystkie wymagane informacje i zatwierdzić przyciskiem „Save” (Zapisz). 
Współbeneficjent pojawi się na liście współbeneficjentów. 

 

Aby wypełnić ten formularz, należy przeczytać instrukcje dotyczące formularza A2. 
 

Jeżeli współbeneficjent nie jest prawnie zarejestrowany w UE, należy wybrać kraj z rozwijanej 
listy. 
 

Formularz A6 – Współfinansujący 
 

Jeżeli podmiot współfinansujący będzie miał swój udział w realizacji projektu, należy wybrać 
przycisk „Add Co-financier” (Dodaj podmiot współfinansujący), wypełnić wszystkie wymagane 
informacje i zatwierdzić przyciskiem „Save” (Zapisz). Podmiot współfinansujący pojawi się na 
liście podmiotów współfinansujących. 

Aby wypełnić ten formularz, należy przeczytać instrukcje dla formularza A3 
powyżej. 

Należy zauważyć, że wkład podmiotu współfinansującego trzeba wpisać w formularzu 
FC (zob. Poniżej). 
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Status zobowiązania finansowego: należy wpisać „Confirmed” (Potwierdzone) albo „To be 
confirmed” (Do potwierdzenia).   Jeżeli wpisano „Do potwierdzenia”, należy to wyjaśnić.  
Należy zauważyć, że na późniejszym etapie wyboru wymagane będzie przedstawienie 
formularza A6 ze statusem zobowiązania finansowego „Confirmed”. 

 

Kompletny formularz należy zeskanować do pliku graficznego (nie w formacie pdf, zob. 
akceptowane formaty plików w punkcie 3.2 Formularza zgłoszeniowego – Ogólne 
zasady), następnie załączyć formularz wybierając przycisk „Upload declaration” (Prześlij 
deklarację). 

 

Bardzo ważne: Beneficjent koordynujący / współbeneficjent powinien zostać określony we 
wniosku wyłącznie jako beneficjent koordynujący / współbeneficjent, nie jako 
współfinansujący. W przypadku, gdy beneficjent koordynujący / współbeneficjent pragnie 
wnieść wkład finansowy netto do projektu, powinien złożyć jedynie formularze A2/A3 lub 
A4/A5, w którym jego wkład finansowy może być wyższy niż przewidywane koszty. 

 

 
 

Formularz A7 – Inne wnioski zgłoszone do finansowania Unii 
Europejskiej 

 

Należy sprawdzić pole „Has this proposal been submited before” („Czy ten wniosek był 
składany wcześniej”) w przypadku, gdy nastepuje powtórne złożenie wniosku. Należy dodać 
odniesienia oraz akronim poprzedniego wniosku. Na przykład: „LIFE14 CCA/kraj/001040 
„AKRONIM”. 

 

Wnioskodawcy powinni pamiętać, jak bardzo istotny jest ten formularz: Na każde pytanie 
należy udzielić jasnej i wyczerpującej odpowiedzi (maks. 5000 znaków na każde pytanie).  
Beneficjenci mają obowiązek poinformować Instytucję Zamawiającą o wszelkich środkach, 
jakie otrzymali z budżetu Unii Europejskiej, jak również o wszelkich bieżących wnioskach o 
dofinansowanie z budżetu UE. Mają też obowiązek sprawdzić, czy nie otrzymują bieżących 
dotacji operacyjnych w ramach programu LIFE lub innych programów UE, co mogłoby 
prowadzić do podwójnego finansowania. 

 

Brak powiadomienia o tym w odpowiednim formularzu może prowadzić do 
odrzucenia wniosku. 

 
Jeśli wnioskodawca proponuje kontynuację poprzedniego projektu LIFE, powinien jasno 
opisać w tym formularzu, dlaczego potrzebna jest kolejna faza projektuj, jak uzupełni to wyniki 
osiągnięte w poprzednim projekcie, zapewniając, że nie dojdzie do podwójnego finansowania. 

 

Projekty LIFE nie powinny przewidywać finansowania działań, które podlegają finansowaniu 
w ramach innych europejskich programów finansowania (zob. punkt 1.5.15). Wnioskodawcy 
muszą zatem dokładnie sprawdzić ten aspekt i przedstawić w swoich odpowiedziach jak 
najwięcej informacji.  Należy dostarczyć (o ile to możliwe i właściwe) dokumenty 
uzupełniające (np. fragmenty tekstów stosownych programów).  Należy również zwrócić 
uwagę na punkt 1 deklaracji w formularzu A3, który wnioskodawca musi podpisać. Organy 
krajowe mogą zostać poproszone o sprawdzenie takiej deklaracji. 
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3.3.2. Zarys projektu (formularze B) 
 

 

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

 

Należy podać krótki opis projektu. Opis powinien być uporządkowany, zwięzły i przejrzysty. 
Powinien zawierać poniższe elementy. 

 

 Cele projektu (maksymalnie 2 500 znaków): Należy dostarczyć szczegółowy opis 
wszystkich celów projektu, rozpoczynając od najważniejszych.  Cele powinny być 
sformułowane w kategoriach wkładu projektu w rozwój i przedstawienia innowacyjnych 
rozwiązań dotyczących polityki, technologii, metod i instrumentów; oraz pod względem 
jego wkładu w konsolidację bazy wiedzy dla celów rozwoju, oceny, monitorowania i 
ewaluacji polityki i prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska.  Cele te muszą być 
realne (tj. osiągalne w ramach czasowych projektu oraz wnioskowanego budżetu i 
środków) i przejrzyste (jednoznaczne). 

 Działania i środki (maksymalnie 2500 znaków):: należy w przejrzysty sposób wyjaśnić, 
jakie środki zostaną wykorzystane w trakcie realizacji projektu do osiągnięcia 
powyższych celów (nie należy wskazywać środków finansowych).   Należy upewnić 
się, że istnieje ścisły związek pomiędzy proponowanymi działaniami i środkami, a 
celami projektu. 

 Oczekiwane rezultaty (w miarę możliwości wyrażone ilościowo) (maksymalnie 
2500 znaków): Należy wymienić najważniejsze rezultaty oczekiwane na koniec 
projektu.   Powinny one być bezpośrednio powiązane z problemem środowiskowym 
określonym w projekcie i z celami projektu.   Oczekiwane rezultaty muszą być 
konkretne, realne i w miarę możliwości wyrażone ilościowo.  Jako że końcowe 
osiągnięcia projektu będą oceniane w kontekście oczekiwanych rezultatów, należy 
upewnić się, że oczekiwane rezultaty są prawidłowo określone oraz prawidłowo 
wyrażone ilościowo. Oczekiwane rezultaty nie powinny stanowić celów projektu, ale 
stanowić wyniki i wyrażone ilościowo osiągnięcia pozwalające na osiągnięcie celów.  
W związku z tym powinna być zapewniona zgodność pomiędzy opisanymi tutaj 
korzyściami środowiskowymi a wartościami przedstawionymi w tabeli Wskaźników 
rezultatów projektu. 

 

 Priorytety polityki UE i związek projektu z wybranymi priorytetami polityk 
(maksymalnie 2 500 znaków): : wnioskodawcy powinni wskazać, czy ich projekt 
odnosi się do jednej z polityk UE wymienionych w rozdziale 2 niniejszego dokumentu. 
Wnioskodawca powinien szczegółowo wytłumaczyć, dlaczego uważa, że wniosek 
wpisuje się w wybrany priorytet polityki. 

 

 
 

Jeśli wniosek nie jest przedstawiony w języku angielskim, wnioskodawca może zaprezentować 
streszczenie projektu również w języku, w którym wniosek został sporządzony. Czynność ta 
jest jednak opcjonalna. Dostępny jest odrębny formularz B1 - Streszczenie projektu (w języku 
wniosku). 
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Formularz B2 – Przedmiotowy problem klimatyczny oraz, jeśli dotyczy korzyści  
środowiskowe 

 

 Formularz B2 – Przedmiotowy problem klimatyczny oraz, jeśli dotyczy korzyści 
środowiskowe (maks.  

10 000 znaków): 
 

Należy dostarczyć jasny opis problemu klimatycznego będącego przedmiotem wniosku 
oraz sposób, w jaki wiąże się one przynajmniej z jednym obszarem priorytetowym.  
Należy wytłumaczyć, dlaczego wnioskodawca uważa, że problem jest związany z 
unijną polityką i prawodawstwem w zakresie klimatu. 

 

Niektóre rodzaje projektów kwalifikowalnych w ramach programu LIFE Zarządzanie i 
informacje w zakresie klimatu mogą nie odnosić się do konkretnych problemów, 
ponieważ wniosek może wiązać się z bardziej ogólnymi działaniami wspierającymi 
skuteczny proces kontroli, jak również środki promowania zgodności z 
prawodawstwem unijnym w zakresie klimatu oraz wspierający systemy informacyjne i 
narzędzia informacyjne w zakresie wdrożenia prawodawstwa unijnego w zakresie 
klimatu.  W przypadkach, gdy „problem” dotyczy jednego z powyższych obszarów 
zarządzania, nie zaś do konkretnego problemu, wniosek powinien szczegółowo 
określać przedmiotowy problem związany z zarządzanie w zakresie klimatu. 

 

Jeśli z projektem wiążą się korzyści środowiskowe, należy wówczas przedstawić opis 
przewidywanych wyników i synergii z innymi obszarami polityk, w szczególności w 
związku z projektami przystosowania się opartymi na ekosystemie, obejmującymi 
korzyści związane z zapewnieniem różnorodności biologicznej i ochrony środowiska 
oraz odpowiednie wskaźniki mierzenia wyników i wpływu. 

 

 Należy najlepsza praktykę w ramach projektu, jego demonstracyjny lub 
pilotażowy charakter (maksymalnie 10 000 znaków): 

 

Definicje, patrz rozdział 1.2. 

 

Najnowsze i innowacyjne aspekty projektu: 
 

Należy przedstawić opis najnowszej techniki lub metody będącej przedmiotem projektu 
oraz opis skali technicznej projektu (skala pilotażowa, skala przedprzemysłowa, 
pierwsze pełnowymiarowe zastosowanie) Jeśli projekt pilotażowy/demonstracyjny 
zawiera opis techniczny procesów lub metod i/lub zaproponowane innowacje, nowe 
elementy, udoskonalenia i opis poprzednich badań i praktyk zrealizowanych w trakcie 
przygotowywania projektu do wdrożenia, w tym studia wykonalności. W każdym razie 
należy opisać kluczowe korzyści klimatyczne projektu oraz jego cele w zakresie 
powielania i możliwości przenoszenia. Należy opisać czynności monitorowania / 
mierzenia i/lub oceny projektu. 

 

Jeśli projekt ma na celu opracowanie i zademonstrowanie innowacyjnych technologii, 
systemów, metod i instrumentów, należy wówczas wziąć pod uwagę, że innowacyjny 
charakter zaproponowanych działań można ocenić z różnych perspektyw: a) związek z 
technologiami zastosowanymi w ramach projektu (innowacja technologiczna), b) 
związek ze sposobem wdrożenia technologii (innowacja procesowa i metody) oraz c) 
związek z modelami biznesowymi i ekonomicznymi opracowanymi w ramach projektu 
(innowacyjny model biznesowy).  Wspomniane wymiary innowacyjności należy 
porównać z bieżącym, globalnym stanem techniki. Innowacja nie powinna ograniczać 
się do czysto technologicznego przełomu. Przykładowo nowa procedura może 
zmieniać określony krok w procesie wytwarzania produktu lub powodować bardziej 
ogólną 
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transformację całego cyklu produkcji, tym samym całkowity wpływ cyklu.   To samo 
dotyczy nowych modeli ekonomiczny lub biznesowych z potencjałem 
przekształcenia dotychczas bezwartościowych odpadów we wkład za pomocą 
przekształcenia lub zmiany modelu ekonomicznego. 

 

Ważne Projekty obejmujące badania i rozwój lub po prostu stanowiące czynności 
przygotowawcze nie są same sobie innowacyjne. Przeniesienia najlepszej praktyki nie 
można uznać za innowację. 

 

 
Formularz B3 - Europejska wartość dodana i skutki społeczno-gospodarcze 

 

Europejska wartość dodana projektu oraz działania (maksymalnie 10 000 znaków): 
Należy opisać, czy i w jaki sposób projekt przyczynia się do wdrożenia i rozwoju 
prawodawstwa unijnego w zakresie klimatu.  Należy opisać, czy projekt przyczynia do 
włączenia klimatu do innych polityk i/lub zrównoważonego rozwoju. 

 

Informacje wpisane w tym polu będą wykorzystane między innymi do oceny wniosku 
zgodnie z następującymi kryteriami przyznawania finansowania (szczegóły można znaleźć 
w Wytycznych w zakresie oceny wniosków projektowych Programu LIFE 2018): 

 

 Wkład w cele związane z klimatem 

 
Należy krótko opisać wkład projektu w odporność na skutki zmiany klimau i/lub 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Projekty muszą wykazywać, że 
przeobrażają sytuację i wpływają na przejście na gospodarkę efektywną pod 
względem zasobów oraz niskoemisyjną. 

 

 Wkład w obszary priorytetowe i priorytety polityk unijnych 

 
Należy opisać stopień i jakość wpływ na określone cele obszarów priorytetowych 
działań na rzecz klimatu, obszary polityki określone w Wieloletnim programie prac na 
lata 2018-2020 oraz obszary prac rocznych na rok2018 opisane w rozdziale 
2 niniejszego 
dokumentu. 
 
Uniwersalność, synergie i integracja 

 
Wnioski powinny zawierać dobrze przemyślany wielofunkcyjny mechanizm realizacji, a 
w ramach tego kryterium zostaną ocenione konkretne działania, które umożliwią 
integrację konkretnych celów środowiskowych w ramach innych polityk Unii, poza tymi, 
które stanowią główny przedmiot wniosku.  Na przykład: projekty dostosowania w 
oparciu o ekosystemy - należy przedstawić opis przewidywanych wyników synergii z 
innymi obszarami polityk, na przykład zakres korzyści wynikających z różnorodności 
biologicznej i zachowania środowiska naturalnego. 

 

 Międzynarodowe, zielone zamówienia, asymilacja  
 

Europejska wartość dodana może być również rozważona na potrzeby projektu z 
dobrze uzasadnionym międzynarodowym podejściem, mechanizmem 
zapewniającym szerokie zastosowanie zielonych zamówień publicznych albo takim, 
które przewiduje wykorzystywanie wyników projektów badawczych finansowanych z 
UE. 

 

W odniesieniu do dodatku za przeniesienie wyników z projektów badawczych 
finansowanych ze środków UE, przyznawany on będzie jedynie wówczas gdy 
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załączony zostanie krótki lecz wyczerpujący opis tych wyników i  sposobu ich 
wykorzystania do realizacji projektu LIFE zawartego w niniejszym formularzu. 

 

Możliwość powielania i przenoszenia (max 10 000 znaków): 

 
Należy opisać swoją strategię w zakresie powielania i przenoszenia w trakcie trwania i po 
realizacji projektu (patrz punkt 1.6.13 powyżej w celu zapoznania się ze szczegółami). Jak 
wyjaśniono poniżej, konkretne działania będą musiały być przewidziane w ramach projektu do 
poparcia oświadczeń zawartych tutaj (patrz punkt 3.3.3 Szczegółowego opisu technicznego 
proponowanych działań formularzy C’) 
. 

 
W ramach tego obszaru priorytetowego strategia mająca zapewnić powtarzalność i 
możliwość przenoszenia wyników projektu na inne konteksty oznacza wykroczenie poza 
zwykłe zaangażowanie w kontynuację projektu, ale pociąga za sobą stworzenie wyraźnego i 
solidnego planu wspieranego przez działania projektowe, które umożliwiłyby replikację do 
innych sektorów, podmiotów, regionów albo krajów. Należy pamiętać, że powtarzalność i 
możliwość przenoszenia różni się od trwałości rezultatów projektu, który jest adresowany w 
Formularzu B6. 

 

Skutki społeczno-gospodarcze projektu (maksymalnie 10 000 
znaków): 

 

Należy wskazać prawdopodobny wpływ planowanych działań na lokalną gospodarkę i 
społeczeństwo . Oczekuje się w szczególności, że wnioskodawcy opiszą szczegółowo wpływ 
na zatrudnienie i rozwój, a także biorąc pod uwagę kontynuację projektu i odpowiednie 
scenariusze w zakresie powtarzalności/możliwości przenoszenia.  W związku z tym, należy 
zapewnić spójność między danymi dotyczącymi zatrudnienia i wzrostu podanymi w tym 
formularzu i wartościami podanymi w tabeli wskaźników rezultatu. 

 

 
 

Form B4 –  Formularz B4 – Zaangażowani interesariusze i główna grupa docelowa 
projektu (maksymalnie 12 000 znaków) 

 

Należy wskazać zainteresowane strony, które mają być zaangażowane w realizację projektu 
oraz formę takiego zaangażowania.  Należy określić, jakiego rodzaju wkładu oczekuje się od 
zainteresowanych stron oraz jak ich zaangażowanie zostanie wykorzystane lub czy będzie 
potrzebne i użyteczne dla projektu. 

 

Należy określić grupy docelowe oraz metody rozpowszechniania informacji.  Należy opisać 
działania przewidziane dla ogółu społeczeństwa i/lub działania marketingowe podejmowane 
podczas realizacji projektu oraz po jego zrealizowaniu. Prosimy połączyć te informacje ze 
działania przewidzianymi pod względem powielania i możliwości przenoszenia rezultatów oraz 
zawrzeć dane jakościowo/ilościowe dotyczące grup docelowych (na przykład interesariusze 
faktycznie lub potencjalnie zainteresowani rezultatami projektu, analizy rynkowe itd.) 

 

Prosimy przedstawić jasną różnicę pomiędzy głównymi grupami docelowymi i 
interesariuszami. 

 

 „Główna grupa docelowa” odnosi się do odbiorców (np. Część społeczeństwa, 
grupa zawodowa, gracze ekonomiczni itd.), do których działania są skierowane.   Te 
grupy docelowe należy zdefiniować możliwie najbardziej szczegółowo (zarówno 
jakościowo, jak również ilościowo) oraz powiązać je z problemem przedmiotowym 
projektu.  Działania monitoringu muszą obejmować pomiar wpływu działań w ramach 
projektu na grupę docelową lub jej działania (w stosownych przypadkach, w 
zależności od  natury projektu)  Wybór grupy (grup) docelowej należy uzasadnić w 
perspektywie osiągnięcia celów projektu. W miarę możliwości należy dostarczyć 
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informacje jakościowe i ilościowe. 
 

 „Interesariusze” oznaczają podmioty (np. Organizacje, władze, osoby, grupy ludzi 
organizacje pozarządowe itd.) zainteresowane kwestią przedmiotową projektu. Nie ma 
konieczności określenia uczestników projektu w niniejszym rozdziale.  W trakcie 
projektu należy zapewnić odpowiednie konsultacje z interesariuszami i/lub ich 
zaangażowanie, w stosowanych przypadkach oraz w związku z charakterem projektu. 

 

 
 
 

Formularz B5 – Przewidywane ograniczenia i czynniki ryzyka związane z realizacją 
projektu i strategii łagodzenia (maksymalnie 12 000 znaków)  

 

Istotne jest, by wnioskodawcy projektu określili wszystkie możliwe wewnętrzne lub 
zewnętrzne zdarzenia („ograniczenia i czynniki ryzyka”), które mogłyby mieć znaczący 
negatywny wpływ na skuteczne wdrożenie projektu.  Należy wymienić takie ograniczenia i 
czynniki ryzyka w kolejności od najważniejszych. Należy również wskazać wszelkie możliwe 
ograniczenia i czynniki ryzyka związane ze środowiskiem społeczno-gospodarczym. W 
stosunku do każdego określonego ograniczenia i czynników ryzyka należy wskazać sposób 
ich pokonania przewidziany przez wnioskodawcę. 

 

Zaleca się również umieszczenie w tej części informacji dotyczących ewentualnych licencji, 
zezwoleń, ocen oddziaływania na środowisko itp., a także wskazanie, na jakie wsparcie można 
liczyć ze strony organów odpowiedzialnych za ich wystawianie. Doświadczenie nabyte w 
realizacji programu LIFE wskazuje, że niektóre projekty napotykają trudności związane z 
wypełnieniem wszystkich działań w ramach proponowanego okresu trwania projektu ze 
względu na nieprzewidziane opóźnienia i problemy napotkane podczas jego realizacji. Ważne 
jest, aby wnioskodawcy zidentyfikowali wszystkie możliwe zdarzenia zewnętrzne 
(„ograniczenia i czynniki ryzyka”) mogące spowodować takie opóźnienia. Jedną z możliwych 
przyczyn takich trudności jest obowiązek przeprowadzenia ocen, które nie zostały 
przewidziane na etapie przygotowywania projektu LIFE, w szczególności: 

 

 oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG 
(dyrektywa EIA), ujednoliconą na mocy dyrektywy 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 
r.30;  

2001/42/WE (dyrektywa SEA)31; 
 

 strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), zgodnie z dyrektywą 

2001/42/WE (dyrektywa SEA) 32; 

 
Oceny te mogą wiązać się z długimi procedurami administracyjnymi i analizą 
zgromadzonych danych. Zwykle nie stanowi to problemu, jeżeli w projekcie przewidziano 
niezbędny czas i środki finansowe. 

 

Dlatego też przed złożeniem wniosku LIFE wnioskodawcy powinni dowiedzieć się, czy 
zgodnie z prawem wspólnotowym lub krajowym będzie wymagane dokonanie jednej lub 
więcej z wymienionych powyżej ocen. 

 

W formularzu B5 wnioskodawcy powinni opisać, jak opracowali te kwestie i jak zamierzają 
rozwiązać potencjalne problemy. Właściwa komunikacja i konsultacje z odpowiednimi 
organami odpowiedzialnymi za ww. procedury są niezbędne, aby uniknąć nieprzewidzianych 
problemów. Należy to zrobić już na początku przygotowywania wniosku LIFE 

. Formularz B5 jest właściwym miejscem, by wskazać, czy wnioskodawca skonsultował się z 

właściwymi organami odpowiedzialnymi za procedury oceny oraz uwzględnić wyniki tych 

konsultacji. 
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Należy również podać szczegóły dotyczące sposobu, w jaki wnioskodawca uwzględnił 
zidentyfikowane czynniki ryzyka na etapie planowania projektu (w harmonogramie, 
budżecie itd.) oraz definicję działań. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31   Ujednolicona wersja dyrektywy EIA: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF 

32   dyrektywa SEA: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF
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Formularz B6 – Kontynuacja/waloryzacja i długookresowa trwałość wyników projektu 
po jego zakończeniu 

 

Należy opisać, w jaki sposób projekt będzie kontynuowany po zakończeniu finansowania w 
ramach instrumentu LIFE oraz jakie działania są wymagane do utrwalenia wyników w celu 
zapewnienia trwałości wyników projektu. Należy opisać jasną strategię lub mechanizm, aby 
zapewnić, że osiągnięcia projektu będą kontynuowane po zakończeniu jego finansowania. 
Wykracza to poza rozpowszechnianie wyników projektu i plan After-LIFE. W ramach tego 
obszaru priorytetowego projekty powinny zawierać jasną strategię utrzymania rezultatów 
projektu dla proponowanych rozwiązań po zakończeniu projektu. Działania projektu powinny 
wykazywać takie zaangażowanie i stanowić przygotowanie do kontynuowania projektu w 
przyszłości. 

 

W szczególności należy odpowiedzieć na 
następujące pytania: 

 

 Jakie działania będą musiały być prowadzone lub kontynuowane po 
zakończeniu projektu? (maksymalnie 5 000 znaków) Należy wymienić działania 
związane z projektem, wskazując ich oznaczenie (np. A1, A2...) oraz tytuł. 

 

   
 W jaki sposób ten cel zostanie osiągnięty? Jakie zasoby będą konieczne do 
prowadzenia takich działań? (maksymalnie 5 000 znaków)  Należy wskazać, w jaki 
sposób powyższe działania będą kontynuowane po zakończeniu projektu, przez kogo, 
w jakim przedziale czasowym i przy wykorzystaniu jakich środków finansowych. Należy 
omówić zasoby techniczne, finansowe i osobowe. 

 

 W jakim stopniu, po zakończeniu projektu, rezultaty i doświadczenie będą 
aktywnie rozpowszechniane wśród osób lub organizacji, które mogłyby z nich 
skorzystać? (należy wymienić te osoby/organizacje) (maksymalnie 5 000 znaków): 
Należy określić, w jaki sposób po zakończeniu projektu przewiduje się kontynuację 
działań informacyjnych. Należy oraz wymienić osoby/organizacje, do których 
dotychczas kierowane były działania związane z rozpowszechnianiem informacji. 

 

 W jaki sposób zapewniona zostanie długoterminowa trwałośc określonych 
działań w ramach projektu? (maksymalnie 5000 znaków): Należy przedstawić 
szczegółowe informacje. 

 

3.3.3. Szczegółowy opis techniczny proponowanych działań 
(formularze C) 
 

 
Wnioskodawca musi wymienić wszystkie działania, które będą realizowane w ramach 
projektu. Wyróżniono 5 rodzajów działań: 

 

A. Działania przygotowawcze (w razie potrzeby) 

B. Zakup/dzierżawa gruntów i/lub rekompensaty za użycie praw (w razie potrzeby)  
C. Działania wdrożeniowe (obowiązkowe) 

D. Monitorowanie wpływu działań w ramach projektu 
(obowiązkowe) 
E. Działania komunikacyjne i upowszechniające 
(obowiązkowe) 
F. Zarządzanie projektem 
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Aby działania zostały uznane za kwalifikujące się do finansowania, muszą spełnić każdy z 
poniższych warunków: 

 
 zapotrzebowanie na takie działanie musi być dobrze uzasadnione z uwzględnieniem 
celów projektu; 

oraz 

 zagwarantować musi zostać długookresowa trwałość inwestycji.  
. 

 

 
 

W ramach każdej z grup (A, B, C…) wnioskodawca musi wymienić inne działania: A1, A2..., 
B1, B2... C1, C2... itd. Kolejne numery w ramach tej samej kategorii działania są generowane 
automatycznie, a ich kolejność można zmienić za pomocą strzałek „Up↑” (Góra ↑) i „Down↓” 
(Dół↓). Do każdego działania (A1, A2..., B1, B2... itp.) wnioskodawca może (ręcznie) dodać 
określone działania cząstkowe (A1.1, A1.2...) w sekcji „Opis (co, jak, gdzie, kiedy, 
dlaczego)”. W trakcie sporządzania wniosku zaleca się ograniczenie liczby działań, w miarę 
możliwości grupując je w jednorodne kategorie i wyjaśniając logiczne powiązania między 
działaniami cząstkowymi. Należy pamiętać, że liczba działań i działań cząstkowych 
powinna ograniczać się do tych absolutnie niezbędnych do wyjaśnienia sensu projektu. 

 

Zaleca się, aby każda czynność, której skutki będą istotne dla całości projektu (np. Struktura 
projektu pilotażowego, konstrukcja pilotażu itd.) była opisana jako odrębne działanie. 
Działania te powinny zostać opisane tak szczegółowo, jak to tylko możliwe. Opisom mogą 
towarzyszyć mapy przedstawiające lokalizację działań, wyjaśniające tablice, wykresy lub 
fotografie, które można wprowadzić do formularzy poprzez użycie pola „Pictures” (Obrazy). 
Działań nie należy mylić z produktami. 
W opisie każdego działania należy wyraźnie wskazać powiązania z innymi działaniami oraz 
w sposób ilościowy opisać, w jaki sposób dane działanie przyczynia się do ogólnych celów 
projektu. Opis techniczny działania powinien wyraźnie odpowiadać przewidzianym na 
jego realizację środkom finansowym. 

 

Przy każdym działaniu należy podać następujące informacje: 

 

 Nazwa działania (maksymalnie 200 znaków):: należy upewnić się, że podana nazwa 
jest krótka oraz że w zrozumiały sposób oddaje cel działania. 

 

 Beneficjent odpowiedzialny za realizację:  Należy wskazać, który z beneficjentów 
projektu będzie odpowiedzialny za koordynację i realizację działania, wybierając go z 
rozwijanej listy.  W przypadku zaangażowania więcej niż jednego beneficjenta, należy 
podać w polu tekstowym wszystkie szczegóły (maksymalnie 500 znaków) dotyczące 
tego, za co jest odpowiedzialny każdy beneficjent dostępny z rozwijanej listy. 

 

 Opis (co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego) (maksymalnie 7000 znaków) 
: tu należy opisać, na czym będzie polegało działanie, jakich środków wymaga i w 
jakim miejscu zostanie przeprowadzone, a także ile zajmie czasu i jaki będzie termin 
jego realizacji 
. Należy określić powiązania z innymi działaniami. Należy wskazać, dlaczego dane 
działanie jest niezbędne 
oraz w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów projektu.  W 
przypadku działań realizowanych poza UE należy wyjaśnić, dlaczego działania te są 
potrzebne, aby osiągnąć unijne cele w zakresie środowiska i klimatu oraz aby 
zapewnić skuteczność interwencji realizowanych na terytoriach państw 
członkowskich, do których mają zastosowanie Traktaty. W tej części wnioskodawca 
może ręcznie dodać konkretne działania cząstkowe (A1.1, A1.2...) (zob. np. działanie 
D powyżej). 
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 Założenia dotyczące głównych kosztów działania (maksymalnie 2000 znaków):: 
należy opisać, w jaki sposób koszty danego działania zostały oszacowane (np. liczba 
dni x średni dzienny koszt...).   Całkowity koszt działania wpisany do formularzy 
finansowych wyświetla się automatycznie (suma linii kosztowych utworzonych w 
formularzach F dla danego działania); podczas tworzenia nowego działania wartość ta 
domyślnie wynosi 0 EUR. Należy podać szczegóły poszczególnych obliczeń i 
szacunków, na których oparto koszty. 

 

 Produkty dostarczalne: należy wymienić wszystkie produkty dostarczalne związane z 
każdym działaniem według terminu ich zakończenia (dzień/miesiąc/rok), używając 
przycisku „Add” (Dodaj). Produkty dostarczalne to wszystkie produkty materialne, 
które mogą być wysyłane (np. plany zarządzania, badania oraz inne dokumenty, 
oprogramowanie, taśmy video itd.). W przypadku każdego produktu należy podać 
termin jego opracowania (dzień/miesiąc/rok). Należy zauważyć, że każdy produkt 
dostarczalny trzeba przedłożyć Instytucji Zamawiającej jako odrębny dokument (z 
logo LIFE) wraz ze sprawozdaniem z działań. 

 

 Kamienie milowe: należy wymienić wszystkie kamienie milowe każdego działania 
według terminu ich dostarczenia/osiągnięcia (dzień/miesiąc/rok). Kamienie milowe 
projektu definiowane są jako kluczowe momenty w trakcie realizacji projektu, np. 
„Powołanie kierownika projektu”, „Wstępne uruchomienie prototypu”, „Końcowa 
konferencja” itp. Dokumentów związanych z kamieniami milowymi nie trzeba składać 
do Instytucji Zamawiającej. Wnioskodawca poinformuje Instytucję Zamawiającą o 
osiągnięciu/nieosiągnięciu kamienia milowego w raportach technicznych, które wyśle 
Instytucji.Zamawiającej. 

 

 Harmonogram działań:   W przypadku każdego działania w ramach projektu należy 
wskazać okres jego realizacji.  W trakcie planowania okresu realizacji danego projektu 
należy pamiętać, że projekty w ramach programu LIFE 2017 nie mogą rozpoczynać 
się wcześniej niż 15 czerwca 2019. Ponadto należy dodać odpowiedni margines 
bezpieczeństwa pod koniec projektu w celu uniknięcia nieprzewidzianych opóźnień. 

 
 

 

Należy zauważyć, że niektóre z działań wymagają podania dodatkowych informacji, zgodnie z 
tym, co określono poniżej. 

 

 
 
 

Formularz C0 – Lista wszystkich działań 

 

Ten formularz umożliwia wnioskodawcy utworzenie wszystkich działań przewidzianych w 
projekcie według rodzaju działania (A, B, C...), używając przycisku „Add project action” 
(Dodaj działanie w ramach projektu). Po utworzeniu działania można użyć przycisku „Save 
and next” (Zapisz i przejdź dalej), aby bezpośrednio utworzyć kolejne działanie. 

 

Bardzo ważne:: działania przewidziane w projekcie muszą zostać utworzone przed 
podaniem kosztów w formularzach F. 
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Formularz C1 

 
A. Działania przygotowawcze (w razie potrzeby) 

 

Zgodnie z ogólną zasadą, wszystkie działania przygotowawcze muszą skutkować 
praktycznymi zaleceniami lub informacjami, które mogą być wprowadzone w życie (zarówno w 
trakcie realizacji projektu albo po jego zakończeniu) i być stosowane bez konieczności 
dalszych prac przygotowawczych. Projekty nie mogą obejmować działań przygotowawczych, 
które zostały w pełni zrealizowane przed rozpoczęciem projektu. 

 

Działania przygotowawcze: 

 

 powinny być wyraźnie związane z celami projektu; 

 powinny trwać znacznie krócej niż sam projekt i powinny zakończyć się na długo 
przed końcem projektu; 

   nie powinny być działaniami badawczymi, chyba że objęte są one wyjątkami 
opisanymi w pkt 1.5.14 niniejszych Wytycznych. 

 
Działania przygotowawcze powinny zatem być ograniczone do przygotowania realizacji 
działań wdrożeniowych projektu (planowanie techniczne, procedury uzyskiwania pozwoleń, 
konsultacje z interesariuszami itd.). 

 

W grupie czynności przygotowawczych należy umieścić wszystkie działania, których 
przeprowadzenie jest niezbędne dla rozpoczęcia lub właściwej realizacji działań z grup B, 
C, D, E lub F. Obejmują one: przygotowanie dokumentacji technicznej (m.in. opracowanie 
wytycznych,…), a także dopełnienie wszelkich procedur prawnych lub administracyjnych 
(konsultacje, zaproszenia do przetargów, dyskusje, szkolenia itp.). 

 

Jeżeli przewiduje się opracowanie planów zarządzania lub planów działań, opis stosownych 
czynności przygotowawczych powinien określać, co zostanie zrobione, aby zapewnić, że plany 
te zostaną zrealizowane (np. plan zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy 
administracyjne przed zakończeniem realizacji projektu). 

 

Jeżeli działania przygotowawcze nie prowadzą bezpośrednio do realizacji projektu, opis 
powinien zawierać szczegółowe wyjaśnienia, oświadczenia i gwarancje wykazujące, że 
zostaną one w pełni wdrożone po zakończeniu projektu. W przeciwnym wypadku 
działania tego rodzaju mogą zostać wykreślone z projektu na etapie rewizji.  

 

B. Zakup/dzierżawa gruntów i/lub rekompensaty za użycie praw 

 

Szczególnie ważne jest, aby opis każdego działania jasno wskazywał  sposób spełnienia   
poszczególnych  warunków kwalifikowalności opisanych w Wytycznych dla wnioskodawców 
w ramach programu LIFE Natura i różnorodność środowiskowa 2018, rozdział 2.4.3 
dotyczący zakupu gruntu. 

 

Dla każdego działania należy wskazać, stan negocjacji z właścicielami gruntów. Czy 
skonsultowano się z nimi oraz czy zasadniczo się zgadzają? Należy określić rodzaj i 
lokalizację środowisk do zakupienia/wydzierżawienia.   Należy określić wielkość gruntu do 
zakupu/dzierżawy w ramach poszczególnych środowisk oraz uzasadnić zaproponowany 
stosunek koszt/hektar w oparciu  o obecne ceny gruntów.  Jeśli grunt zamierza się nabyć w 
formie zamiany gruntu, powinno zostać to w pełni wskazane (aby zamianę gruntu należy 
wykonać przed końcem projektu). Jeśli grunt zamierza się zakupić lub wydzierżawić w celu 
podjęcia innych działań w ramach projektu, należy wówczas wskazać, które działania są 
zależne od zakupu gruntów. W stosownych przypadkach należy wskazać alternatywne 
grunty, które można zakupić w przypadku wystąpienia trudności z pierwotnym gruntem. 
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C. Działania wdrożeniowe (obowiązkowe) 

 

Działania wdrożeniowe (działania C) to główne działania w ramach wniosku. Zawsze 
powinny być działaniami pilotażowymi, demonstracyjnymi i lub najlepszymi praktykami lub 
wspierać komunikację, rozpowszechnianie informacji i świadomość wynikającą z działania 
na rzecz środowiska. Rezultaty wszystkich działań z B powinny być konkretne, wymierne 
oraz powinny przynosić widoczną korzyść w zakresie problemu środowiskowego, którego 
dotyczy projekt.  Korzyści te powinny być wymierne; należy je zmierzyć i ocenić w ramach 
działań monitorujących z grupy D.   Wynik każdego działania musi być wskazany w części 
dotyczącej produktów dostarczalnych i kamieni milowych.  

 

Wniosek musi obejmować obowiązkowe działania nastawione na powielanie lub 
możliwość przenoszenia. Obejmuje to szereg działań efektywnego kosztowo powielania 
lub przenoszenia działań i rezultatów oraz środki podejmowane celem zapewnienia 
faktycznego powielania lub przeniesienia udanych działań pilotażowych/demonstracyjnych. 
Udane powielania lub możliwość przenoszenia wymagają strategii, w tym zadań mających 
na celu powielenie wpływu rozwiązań projektu i zmobilizowanie szerszego wykorzystania, 
osiągając masę krytyczną w trakcie projektu i/lub w krótkiej lub średniej perspektywie 
czasowej po zakończeniu projektu LIFE. Taka strategia wykracza poza przekaz wiedzy i 
tworzenie sieci kontaktów (networking), a zakłada wprowadzenie w życie w innym miejscu 
technik, metod lub strategii opracowanych i stosowanych w projekcie. 

Powielanie i możliwość przenoszenia wychodzą poza rozpowszechnianie i dotyczą 
konkretnych działań polegających na powielaniu i przeniesieniu, np. rozwiązania projektowe w 
stosowane w innych sektorach, regionach i krajach. 

Poniższy czynności można uważać za przykłady powielania i przenoszenia działań w 
trakcie projektu. 

 

1.  zastosowanie techniki lub metody w kilku obszarach geograficznych; 
 

2.  Udzielanie licencji na zaproponowane techniki i metody innym podmiotom 
 

3.  Podpisanie umowy o współpracy z partnerami handlowymi/przemysłowymi w celu 
wdrożenia zaproponowanych technik lub metod w kilku obszarach geograficznych 
oprócz obszarów przedmiotowych projektu. 

 

4. Przygotowanie planu biznesowego (projekty typu „Close to market”) w zakresie 
zastosowania zaproponowanych technik lub metod w sektorach innych niż te 
zaproponowane w projekcie. 

 

Przygotowanie planu biznesowego jest obowiązkowe dla projektów typu „Close to market” i 
musi on być wykazany jako produkt dostarczalny dla właściwego działania C. 

 

 

D. Monitorowanie wpływu działań projektowych (obowiązkowe) 

 

Każdy projekt będzie musiał zawierać raporty dotyczące wyników i oddziaływania projektu, z 
uwzględnieniem wskaźników rezultatów projektu LIFE (patrz tabela Excel: LIFE 
Performance Indicators Call 2018). Wskaźniki te przyczynią się do oceny wpływu projektu 
LIFE. Należy dokonać przeglądu wskaźników projektowych i uzupełnić je o opis wpływu 
rozwiązania zaproponowanego w trakcie realizacji albo po zakończeniu projektu (w tym jasna 
ocena ilościowa wyrażona w wartościach bezwzględnych i względnych). Należy powtórzyć to 3 
albo 5 lat po zakończeniu projektu (należy wybrać najbardziej odpowiednie ramy czasowe dla 
danego projektu). 
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Tabela Excel wskaźników rezultatów projektu musi zostać przesłana za pośrednictwem 
systemu eProposal w postaci załącznika. 

 

Na etapie składania wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do wypełnienia wymaganej tabeli 
w pliku Excel. Dynamiczna tabela w trybie onlina nie może zostać wypełniona na tym etapie i 
przedstawiana jest jedynie w celu zasygnalizowania wnioskodawcom jakiego rodzaju 
informacje będą wymagane w przypadku podpisania przez nich umowy o dotację, dopiero po 
podpisaniu tej umowy. 

 

Konkretne działania mające na celu monitorowanie i pomiar wskaźników rezultatu, wraz z 
indywidualnym budżetem, powinno być częścią wniosku. Informacje na temat postępów w 
zakresie wskaźników efektywności muszą być dostarczone najpóźniej w momencie 
formalnego raportowania projektu (raporty: o postępach, śródokresowy i końcowy). 

 

Tam gdzie możliwe wnioskodawcy powinni stosować analizę cyklu życia (LCA) i włączyć 
ją jako produkt dostarczalny. 

 

Ocena oddziaływania społeczno-gospodarczego działań w ramach projektu na lokalną 
gospodarkę i ludność jest również obowiązkowa i powinna być uwzględniona jako produkt 
dostarczalny.  Może to przybrać formę pracy konsolidującej dane i wyniki realizacji projektu, 
które mają być dostarczone wraz z Raportem końcowym. Przykłady pozytywnych efektów 
projektu to: bezpośredni albo pośredni wzrost zatrudnienia, wzmocnienie innych działań (np. 
ekoturystyka) mających na celu zapewnienie dodatkowych źródeł dochodów, kompensowanie 
izolacji społecznej i gospodarczej, podniesienie rangi obszaru / regionu, co powoduje 
zwiększenie żywotności społeczności lokalnej (w szczególności na obszarach wiejskich). 

 
 

 

E. Działania komunikacyjne i rozpowszechnianie wyników projektu (obowiązkowe) 

 

Zaleca się ograniczenie działań D do maksymalnie dwóch (zob. przykład w sekcji 3.3.3).  
Projekty dotyczące obszaru Ochrony środowiska i gospodarowania zasobami Programu LIFE 
są projektami pilotażowymi lub demonstracyjnymi. Muszą one obejmować zestaw 

 

Projekty powinny zazwyczaj zawierać następujące rodzaje działań 
komunikacyjnych: 

 
 działania informacyjne i uświadamiające projektu skierowane do ogółu społeczeństwa i 

zainteresowanych stron. Działania te powinny rozpocząć się na początku projektu; 
 

 więcej technicznych działań upowszechniających ukierunkowanych na przenoszenie 
wyników i wyciągniętych wniosków na te zainteresowane strony, które mogłyby z 
powodzeniem korzystać z doświadczeń projektu; 

 

 tworzenie sieci kontaktów 
 

Tworzenie każdego z działań należy podać grupę docelową i uzasadnić jej wybór. Jeśli 
działanie obejmuje spotkania (np. z lokalnymi zainteresowanymi stronami), należy oszacować 
liczbę spotkań, określić docelowe zainteresowane strony, i wyjaśnić, w jaki sposób pomoże to 
w realizacji projektu. Jeśli w działaniu używane są broszury, ulotki, publikacje,... należy 
określić liczbę kopii, stron (rozmiar, kolor itd.) oraz ich grupę docelową oraz ilość egzemplarzy.  
Jeśli działanie obejmuje dostęp użytkowników, należy określić, co zostanie zrobione, gdzie, ile 
osób się oczekuje, jak to pomoże w realizacji projektu itp. Jeśli beneficjenci planują 
przedstawienie rezultatów projektu na wydarzeniach krajowych / międzynarodowych 
(konferencje, kongresy), znaczenie i wartość dodana projektu powinny być jasno wyjaśnione. 

 

Dla wszystkich działań należy określić oczekiwane wyniki pod względem jakościowym i 
ilościowym (np. lepsze wsparcie ze strony społeczności lokalnej, 2 500 poinformowanych 
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osób, 3 000 rozpowszechnionych biuletynów, …), wskazując jak to służy celom projektu. 
 

Poniższe działania upowszechniające uznawane są za obowiązkowe i powinny być 
zgrupowane w jedno poddziałanie, które obejmuje następującą listę produktów 
dostarczalnych: 

 

 Tablice informacyjne (produkt dostarczalny) opisujące projekt powinny być 
wyświetlane w strategicznych miejscach publicznie dostępnych Logo LIFE powinno 
zawsze się na nich pojawiać. 

 

 Nowo utworzona albo istniejąca strona internetowa projektu (z logo LIFE) (produkt 
dostarczalny), 

 

 Raport laika należy sporządzić w formie papierowej i elektronicznej na koniec 
projektu. Raport należy przedstawić w języku angielskim oraz języku, w którym projekt 
został sporządzony. Raport powinien zawierać 5 do 19 stron prezentacji projektu, jego 
celów, działań i rezultatów udostępnianych publicznie. 

 

Tworzenie sieci połączeń z innymi projektam(obejmujących projekty LIFE III, LIFE+ lub 
LIFE), działania w zakresie wymiany informacji itp., powinno być przedstawione jako 
odrębne poddziałanie obowiązkowe. 

 

Działania medialne, organizacja imprez i udział w nich, produkcja broszur i filmów, 

publikacje techniczne nie są obowiązkowe, ale są przewidziane w wielu projektach i są mile 
widziane jako dobry sposób na rozpowszechnianie. 
 
F. Zarządzanie projektem (obowiązkowe) 

 

Wnioskodawca powinien wymienić poszczególne działania (w sposób syntetyczny i 
jednorodny zgrupowane w kilka poddziałań) mające na celu zarządzanie / prowadzenie) 
projektu i kontrola jakości i zarządzanie ryzykiem, w tym planowanie interwencyjne. To 
zazwyczaj obejmuje co najmniej wszystkie poniższe działania i koszty z nimi związane:  
 
Ogólne zarządzanie projektem: 

 

Każdy projekt musi obejmować jedno poddziałanie o nazwie „Zarządzanie projektem przez 
(nazwa beneficjenta odpowiedzialnego)”.    Poddziałanie to powinno zawierać opis kadry 
kierowniczej projektu i opis obowiązków w zakresie zarządzania i sprawozdawczości 
beneficjentów projektu, nawet jeśli żadne koszty nie będą pobierane w związku z tym 
projektem. 
 
Należy załączyć schemat organizacyjny zaangażowanej kadry technicznej i 
administracyjnej.  Schemat ten musi dostarczać dowody, że beneficjent koordynujący 
(Kierownik Projektu) posiada wyraźne uprawnienia i sprawuje skuteczną kontrolę nad kadrą 
kierowniczą, nawet jeśli część kadry kierowniczej byłaby zatrudniana z zewnątrz.  Należy 
wyjaśnić, czy kadra kierownicza posiada wcześniejsze doświadczenie w zakresie 
zarządzania projektami. 

 
Zaleca się, aby kierownik projektu pracował w pełnym wymiarze godzin. Jeśli koordynator 
albo kierownik projektu przyczynia się również w bezpośredni sposób do realizacji 
określonych działań, odpowiednia część ich kosztów wynagrodzenia powinna zostać 
przypisana do szacowanych kosztów związanych z takimi działaniami. 

 

Oczekuje się, że projekt będzie zarządzany przez pracowników beneficjenta 
koordynującego, Jakkolwiek, outsourcing zarządzania projektem jest możliwy, gdy jest 
odpowiednio uzasadniony, pod warunkiem, że beneficjent koordynujący zachowuje pełną i 
codzienną kontrolę nad projektem. 
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 .   Wniosek powinien jasno opisywać, w jaki sposób taka kontrola zostanie zagwarantowana. 
 

Należy również załączyć przesłanki dla utworzenia konsorcjum realizującego projekt 
poprzez wskazanie dla każdego beneficjenta, kraju i roli w ramach projektu. Należy zamieścić 
tabelę poniżej w postaci załącznika do „Zarządzania projektem. Poniższą tabelę należy 
załączyć jako „Zarządzanie projektem” 

 

 Kraj Rola w projekcie 
[Beneficjent 1]   
[Współbeneficjent 1]   
[Beneficjent 2]   
[Beneficjent 3]   

 

 
W przypadku, gdy do wniosku wprowadza się podmioty zależne powinny one być wskazane 
w powyższej tabeli. 

 

Raport z audytu: 
 

LIFE), audyt ten powinien nie tylko sprawdzać przestrzeganie krajowych przepisów 
legislacyjnych, ale powinien również potwierdzać, że wszystkie poniesione koszty są 
zgodne  
z warunkami ogólnymi wzoru Umowy Dotacji w ramach Programu LIFE. W formularzach 
finansowych koszty audytu powinny znajdować się w pozycji budżetu o nazwie 
„Pozostałe koszty”. Raport z audytu musi być dodany do listy produktów dostarczalnych. 
Nie jest wymagane żadne konkretne poddziałanie. 

 
Próg kwalifikowalności potwierdzenia sprawozdań finansowych (zaświadczeń audytorów) to 
wkład 750 000 EUR na poziomie beneficjentów. Oznacza to, że koszty zaświadczeń 
audytorów w kategorii „pozostałych kosztów” powinna obejmować koszty stwierdzone przez 
audyt w zakresie wszystkich beneficjentów projektu z wkładem unijnym wynoszącym 
przynajmniej 750 000 EUR.  W przypadku wszystkich beneficjentów poniżej ww. progu nie 
ma konieczności audytu kosztów. 

 
Plan po zakończeniu realizacji projektu LIFE: 

 
Beneficjent koordynujący ma obowiązek przygotować „Plan po zakończeniu realizacji 
projektu LIFE” („After-LIFE Plan”) i dołączyć go do raportu końcowego.  Powinien on być 
przedstawiony w języku beneficjenta i opcjonalnie w języku angielskim, na papierze i w 
formie elektronicznej.   W przypadku projektów pilotażowych i demonstracyjnych, Plan 
działania po zakończeniu LIFE powinien dodatkowo określać sposób, w jaki sposób będą 
prowadzone działania upowszechniające i komunikacyjne po zakończeniu projektu.  Należy 
podać szczegółowe informacje o tym, jakie działania będą prowadzone, kiedy, przez kogo, i 
przy użyciu jakich źródeł finansowania. Odrębne poddziałanie dla tego planu powinno być 
dodane do wniosku, a plan musi być dodany do listy produktów dostarczalnych.  
Formularz C2 Harmonogram sprawozdawczości 
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Formularz C2 Harmonogram sprawozdawczości 
 

Przewidywane sprawozdania z działań: 
 

Beneficjent koordynujący składa do Instytucji Zamawiającej sprawozdania z postępu 
technicznego i finansowego projektu. W sprawozdaniach należy zwrócić uwagę na osiągnięte 
wyniki projektu oraz potencjalne problemy. 

 

Należy pamiętać, że językiem umowy o dotację, zarządzania projektem, sprawozdawczości (z 
wyłączeniem załączników czy produktów dostarczalnych) i całej komunikacji z Instytucją 
Zamawiającą jest język angielski, nawet jeżeli wniosek sporządzono w innym języku.  Koszty 
tłumaczenia sprawozdań (z wyłączeniem załączników czy produktów dostarczalnych) są zatem 
kwalifikowane. 

 

W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż 24 miesiące lub wnioskowany wkład UE przekracza 
300 000 EUR, wymagant jest Mid-term report (sprawozdanie śródokresowe) z wnioskiem o 
drugą płatność.  W projektach trwających powyżej 48 miesięcy i w których wkład Unii 
Europejskiej przekracza 4 mln EUR, o ile beneficjent koordynujący chce wnieść o trzecią 
płatność, należy dostarczyć drugie sprawozdanie śródokresowe (Mid-term report).  
Sprawozdanie(-a) śródokresowe należy składać wraz z wnioskami dotyczącymi 
śródokresowych płatności, zgodnie z progami określonymi w Warunkach specjalnych Wzoru 
umowy o dotację.  „Końcowe sprawozdanie z wnioskiem o płatność”, należy złożyć nie później 
niż 3 miesiące po dacie zakończenia projektu. Należy przewidzieć dodatkowe „sprawozdania 
z postępu” w celu zapewnienia, że Instytucja Zamawiająca otrzymuje przynajmniej jedno 
sprawozdanie na 18 miesięcy (harmonogram sprawozdań może ulegać zmianom na etapie 
zmian).   Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zobowiązań sprawozdawczych w 
projektach LIFE, zob. Warunki ogólne Wzoru umowy o dotację. 
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3.4. Formularze finansowe 

Uwaga: budżet wniosku musi obejmować wyłącznie koszty zgodne z Artykułem 
II.19 Ogólnych warunków umowy o dotację. Wkład UE zostanie obliczony na 
podstawie kosztów kwalifikowalnych. 

 Uwagi ogólne 

 Wszystkie koszty muszą być zaokrąglone do pełnego euro. W formularzach nie należy stosować 
zapisu dziesiętnego. 

 Beneficjent koordynujący oraz współbeneficjenci, podmioty określone jako „podmioty 
powiązane”, jak również inne firmy będące częścią tych samych grup lub holdingów, nie mogą 
występować jako podwykonawcy. 

 Fakturowanie wewnętrzne (tj. koszty wynikające z transakcji pomiędzy działami beneficjenta) 
powinno być wyeliminowane i będzie dozwolone tylko wtedy, gdy wyklucza wszystkie elementy 
zysku, podatek VAT oraz koszty ogólne. Należy pamiętać, że koszty ponoszone przez ten sam 
prawny podmiot powinny być co do zasady zadeklarowane w prawidłowej kategorii kosztów 
(koszty personelu, materiały zużywalne, koszty inne itp.). 

 Wszystkie umowy przypisane do jakiejkolwiek kategorii kosztowej muszą uwzględniać zasadę 
braku konfliktu interesów, niezależnie od wysokości dotacji. 

 Podatek od wartości dodanej VAT płacony przez beneficjentów jest kosztem kwalifikowanym, za 
wyjątkiem: 

o działań opodatkowanych lub działań zwolnionych z podatku z prawem 
odliczenia; 

o działań w których krajowy, regionalny lub lokalny podmiot publiczny lub inny 
podmiot prawa publicznego zaangażowany jest jako organ władzy publicznej. 

 Dla każdej pozycji kosztowej należy wybrać z rozwijanego menu skróconą nazwę beneficjenta, 
który poniesie dany koszt oraz numer działania, do którego odnosi się ten koszt. 

 Aby dodać nową linię kosztów, należy użyć przycisku „Add” (Dodaj); aby usunąć pozycję kosztową, 
należy użyć przycisku „Delete” (Usuń). 

 Wszystkie formularze finansowe są aktywowane za pomocą tabulatora: w celu szybkiego 
utworzenia linii kosztów można użyć klawisza tabulatora na klawiaturze, aby przejść z jednego pola 
dla kolejnego, a następnie do przycisku „Add” (wciśnięcie klawisza „Enter” spowoduje dodanie linii 
kosztów). 

 

Jeżeli  beneficjenci  chcą  uczestniczyć  w  działaniach,  nie  ponosząc  ich  kosztów   (i zawrzeć tę 
informację w deklaracjach A3/A4), muszą wpisać do formularzy finansowych F1-F7 odpowiednie 
działania wraz z kosztem 0 EUR. 

 Jeżeli   beneficjenci   (organizacje   prywatne)   chcą,   aby   ich   podmioty   powiązane  uczestniczyły w  
projekcie,  powinni wskazać w  opisie  kosztów,  za  co  zapłaci   dany  podmiot  oraz  podać  jego  nazwę.  
Zaangażowanie  podmiotów   powiązanych  będzie  musiało zostać uwzględnione w Artykule I.7 przyszłej 
umowy o dotację.  
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Formularz F1 – Bezpośrednie koszty osobowe 

Ogólne: koszty wynagrodzeń urzędników publicznych mogą być finansowane tylko w takim 
zakresie, w jakim mają one związek z kosztami działań podejmowanych w celu realizacji 
projektu, których odpowiedni organ publiczny nie wykonywałby, gdyby dany projekt nie był 
realizowany. Pracownicy, o których mowa, (bez względu na to, czy są zatrudnieni na pełnym 
lub niepełnym wymiarze godzin), muszą być specjalnie oddelegowani/przypisani do realizacji 

projektu; indywidualne oddelegowanie może mieć formę umowy lub aktu powołania 
podpisanego przez odpowiednią instytucję lub organ danego beneficjenta. 

Ponadto, suma wkładu finansowego podmiotów publicznych (jako beneficjentów 
koordynujących oraz/lub współbeneficjentów) do budżetu projektu musi przewyższać 
(przynajmniej o 2 %) sumę kosztów wynagrodzenia personelu niebędącego personelem 
dodatkowym (zob. Artykuł II.19.2.(a)(iii) Ogólnych warunków umowy dotacji). Będzie to 
automatycznie sprawdzane w ramach Raportu R4 (Zgodność z zasadą 2%) podczas walidacji 
wniosku w systemie eProposal przed jego złożeniem jak również na etapie selekcji oraz przy 
obliczaniu końcowego wkładu UE na koniec realizacji projektu. 

Zgodnie z definicją, koszty personelu „dodatkowego” obejmują koszty wszystkich pracowników 
(stałych lub tymczasowych) organów publicznych, których umowa lub jej przedłużenie: 

• wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia projektu lub po tej dacie bądź z dniem podpisania umowy 
o dotację albo po tej dacie (jeżeli ma to miejsce przed datą rozpoczęcia projektu), oraz 

• wyraźnie dotyczy projektu LIFE. 
 

Dalsze wytyczne w tym zakresie dostępne są w Załączniku X do Wzoru umowy o dotację. 
 

 
Rodzaj umowy: należy wybrać z rozwijanego menu na temat personelu dodatkowego i 
podstawowego (zgodnie z powyższą definicją). 

Należy zauważyć, że umowy o świadczenie usług zawarte z osobami (np. z osobami 
fizycznymi) mogą zostać zaliczone do tej kategorii pod warunkiem, że jest przestrzegany Art. 
II.19.2 (a) wzoru umowy o dotację LIFE i prace wykonywane są przez takie osoby w obiektach 
beneficjenta i pod jego nadzorem oraz pod warunkiem, że praktyka taka jest zgodna ze 
stosownym krajowym ustawodawstwem podatkowym i społecznym. 

Ważne: czas pracy każdego pracownika zaangażowanego w projekt będzie regularnie rejestrowany (tj. 
każdego dnia i tygodnia) przy użyciu kart ewidencji czasu pracy lub równoważnego systemu rejestracji 
czasu pracy, ustalanego i regularnie weryfikowanego przez każdego z beneficjentów wniosku, chyba że 
(i) pracownik jest wyraźnie oddelegowany do  projektu  na  pełny  etat   zgodnie   z  Artykułem  II.19.  
Ogólnych  warunków  umowy      o dotację oraz Załącznikiem X (Wytyczne finansowe i administracyjne) 
do umowy o dotację lub (ii) średnio pracuje na rzecz projektu LIFE mniej niż 2 dni w miesiącu. 

 
Kategoria/funkcja w  projekcie:  należy określić każdą  kategorię  zawodową  w jasny   i 
jednoznaczny sposób, aby umożliwić Instytucji Zamawiającej monitorowanie zasobów ludzkich 
przypisanych do projektu. Opis ten musi być krótki i jednoznaczny (np. Starszy specjalista ds. 
badań). Przykładami kategorii/funkcji pracowników w projekcie są: starszy inżynier/ kierownik 
projektu, technik/analityk danych, specjalista ds. administracyjnych/finansowych, itd. W 
przypadku, gdy kategoria zawodów nie wyjaśnia roli, jaką dana osoba będzie odgrywać w 
projekcie, konieczne jest zawarcie dodatkowych informacji nie w tym miejscu lecz w sekcji 
„Założenia na temat głównych kosztów działania“ dla danego działania (formularze C). Na przykład 
jeśli rolą jest Starszy specjalista ds. Badań w dziedzinie ekonomii rolnictwa, wówczas w tym 
miejscu należy wpisać jedynie „Starszy specjalista ds. Badań“, a dodatkowe informacje należy 
przedstawić przy odpowiednim działaniu. 
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Stawka dzienna: stawka na każdego pracownika obliczana jest na podstawie miesięcznego 
lub tygodniowego wynagrodzenia brutto powiększonego o obowiązkowe składki na 
ubezpieczenie społeczne, i inne koszty ustawowe (pod warunkiem, że te koszty są zgodne   z 
polityką beneficjenta dotyczącą wynagrodzeń), jednak z wyłączeniem innych kosztów (patrz 
Załącznik X do wzoru umowy o dotację LIFE). 

W celu wyłącznie określenia budżetu wniosku, stawka dzienna musi być obliczana w oparciu 
o przykładowe średnie koszty wynagrodzeń, które są stosowne dla określonej kategorii 
pracowników, sektora, kraju, typu organizacji itd. Szacując średnie stawki dzienne 
obowiązujące podczas realizacji projektu, należy wziąć pod uwagę przewidywalne podwyżki 
wynagrodzenia. 

Łączna liczba produktywnych osobodni na rok powinna być obliczana na podstawie łącznej 
liczby godzin/dni pracy zgodnie z krajowymi ustawodawstwem, umowami zbiorowymi, 
umowami o pracę, itd. Przykładowe ustalenie łącznej liczby dni roboczych na rok 
przedstawiono poniżej (przy założeniu , że jest ono zgodne z odpowiednimi przepisami prawa): 

 

 
Dni/rok 

minus 52 weekendy 

minus ustawowy urlop 

minus święta państwowe 

minus zwolnienia z powodu choroby/inne (jeżeli dotyczy) 

= Łączna liczba dni roboczych 

365 dni 

104 dni 

21 dni 

15 dni 

10 dni 

215 dni 

 

 

Należy pamiętać, że składając sprawozdania dotyczące kosztów projektu nie wolno stosować 
dziennych stawek wskazanych w budżecie wniosku; naliczyć można jedynie rzeczywiste 
koszty tj. rzeczywiste stawki i faktyczne godziny/dni przepracowane w ramach projektu. 
Wszystkie znaczące odstępstwa od standardowych stawek należy uzasadnić. Koszty osobowe 
nalicza się na podstawie stawek godzinowych/dziennych otrzymanych przez podzielenie 
faktycznego rocznego wynagrodzenia brutto wraz z obowiązkowymi składkami na 
ubezpieczenie społeczne oraz innymi kosztami ustawowymi ujętymi w wynagrodzeniu 
pracownika przez faktyczne łączne efektywne godziny/dni pracy danego pracownika. W 
przypadku, gdy faktyczny efektywny czas pracy danego pracownika nie jest rejestrowany w 
wiarygodnym systemie rejestracji czasu pracy (np. gdy praca odbywa się w pełnym wymiarze 
godzin lub na podstawie stałego procenta czasu zgodnie z zapisami umowy o pracę), należy 
skorzystać z domyślnej wartości 1 720 godzin. 

Liczba osobodni: liczba osobodni potrzebna do realizacji projektu. 

Bezpośrednie koszty osobowe: obliczane automatycznie poprzez pomnożenie łącznej liczby 
osobodni dla danej kategorii przez stawkę dzienną dla tej kategorii. 

 
 

Formularz F2 – Koszty podróży i utrzymania 

Uwaga: w ramach tej kategorii budżetowej wnioskodawcy powinni przewidzieć koszty podróży dla 
dwóch osób uczestniczących w realizacji projektu w celu udziału w spotkaniu inauguracyjnym (kick-off 
meeting) z przedstawicielami Instytucji Zamawiającej. 

Beneficjent i numer działania: należy wybrać beneficjenta i numer działania, których dotyczą koszty 
podróży i utrzymania. 
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Cel podróży: należy wybrać odpowiedni cel podróży: w kraju, w UE, poza UE. 

Wyjaśnienie założeń: należy przedstawić krótkie i jasne wyjaśnienie założeń służących do 
obliczenia diety 

Cel podróży musi zostać wyraźnie określony (w tym ilość dni i osób podróżujących w tym 
samym celu), aby umożliwić ocenę kosztów związanych z celami projektu. 

Przykładowe uzupełnienie pola „Wyjaśnienie założeń”: „2 osoby x 1 przedsięwzięcie polegające na 
upowszechnianiu pt. „xxx” przez 2 dni”; „1 osoba x 1 spotkanie koordynacyjne w sprawach technicznych 
x 1 dzień”, „3 osoby x 3 wizyty w obszarze wniosku x 2 dni”. 

W tym  miejscu  można  zawrzeć  jedynie  koszty  podróży  i  utrzymania.  Koszty  związane z 
udziałem w konferencjach, takie jak opłaty konferencyjnej, należy uwzględniać w kategorii 
„Pozostałe koszty” (formularz F7). Koszt uczestnictwa w konferencji uważany jest za 
kwalifikowalny tylko wówczas, gdy projekt ma zostać zaprezentowany podczas konferencji. 
Liczba uczestników konferencji ograniczona jest tylko do tych uczestników, których obecność 
na konferencji jest uzasadniona merytorycznie. 

Koszty podróży będą obliczane zgodnie z wewnętrznymi zasadami beneficjenta. Beneficjenci 
dołożą starań, aby podróżować w najbardziej ekonomiczny oraz przyjazny dla środowiska 
sposób – należy każdorazowo rozważyć możliwość przeprowadzenia wideokonferencji 
(rozwiązanie alternatywne). 

Przy braku zasad wewnętrznych obowiązujących w przypadku zwrotu kosztów użytkowania 
samochodów należących do organizacji (w przeciwieństwie do samochodów prywatnych), 
koszty związane z korzystaniem z nich będą szacowane z zastosowaniem stawki 0,25 
euro/km. Jeżeli przewidziane jest tylko pokrycie kosztów paliwa, należy w tym miejscu również 
je uwzględnić. 

Koszty utrzymania będą obliczane zgodnie z wewnętrznymi zasadami beneficjenta (diety lub 
bezpośrednia zapłata za posiłki, koszty hotelu, miejscowy transport itd.). Należy upewnić się, 
że koszty posiłków w trakcie podróży/spotkania nie zostały przewidziane, jeżeli koszty 
utrzymania zostały już ujęte w budżecie jako diety. 

Koszt  podróży  i  wysokość  diety  oraz  liczba  podróży:  należy  wpisać  koszt  podróży 
i wysokość diety oraz liczbę podróży. Pole „Koszt podróży i wysokość diety” powinno zawierać 
jednostkowy koszt dla jednej osoby, a w polu” liczba podróży” należy wpisać liczbę podróży 
na osobę (tzn. jeżeli dwie osoby podróżują trzy razy na spotkanie koordynacyjne, to liczba 
podróży wynosi 6). 

 

Formularz F3 – Koszty wsparcia zewnętrznego 

Ogólne: koszty związane z pomocą zewnętrzną dotyczą kosztów podwykonawstwa: tj. 
usług/prac wykonywanych przez podmioty zewnętrzne lub osoby trzecie, jak również 
wynajmowania sprzętu lub infrastruktury. Koszty te ograniczone są do 35% łącznego budżetu, 
chyba że wyższy poziom kosztów jest uzasadniony we wniosku. 

Na przykład, stworzenie logo, ustalenie planu dotyczącego upowszechniania, zaprojektowanie 
produktów przeznaczonych do upowszechniania, publikacja książki lub wypożyczenie 
materiałów powinny być ujęte jako wsparcie zewnętrzne pomoc zewnętrzna. 

Należy zauważyć, że wszelkie usługi świadczone w ramach umowy podwykonawstwa, które 
są związane z rozwojem prototypu, powinny zostać ujęte w budżecie w kategorii prototyp, 
nie  zaś  jako  wsparcie   zewnętrzne.   Koszty   związane   z   zakupem   lub   dzierżawą  (w 
przeciwieństwie do najmu) sprzętu oraz infrastruktury na podstawie umowy 
podwykonawstwa (np. serwis instalacji) powinny zostać ujęte w budżecie odpowiednio jako 
takie kategorie kosztów, a nie jako wsparcie zewnętrzne, jeśli podlegają amortyzacji zgodnie 
z zasadami księgowości. 

Procedura: należy określić przewidzianą procedurę dotyczącą zlecenia pracy, poprzez 
stosowanie dla organów publicznych „zamówień publicznych” a dla podmiotów prywatnych 
„przetargu nieograniczonego”, „przetargu ograniczonego”, „negocjacji z ogłoszeniem”, itd. 
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Wykonawcy muszą być wynagradzani zgodnie z Artykułami II.10 oraz II.11 Ogólnych 
warunków umowy o dotację i wewnętrznymi zasadami beneficjenta (tak długo jak są zgodne z 
wcześniej wymiennymi Artykułami). 

Opis:  należy  przedstawić  jasny  opis  przedmiotu  usługi,  która  zostanie  podzlecona, np. 
„dokonanie   oceny   wpływu”,   „utrzymanie…”,   „wynajem…”,   „konsultacja   w  sprawie…”, 
„rozbudowa strony internetowej”, „pomoc wewnętrzna”, „organizacja przedsięwzięcia 
polegającego na upowszechnianiu”, itd. Można wykorzystać nie więcej niż 200 znaków do 
opisu umowy podwykonawstwa, jeżeli to konieczne. 

 

 Uwagi ogólne na temat Formularzy F4.a, F4.b oraz F4.c – Środki trwałe 

W tej kategorii należy ująć jedynie te środki, które są klasyfikowane jako środki trwałe zgodnie 
z zasadami księgowości danego beneficjenta. Nie należy natomiast zaliczać do tej kategorii 
żadnych pozycji, które nie są klasyfikowane jako środki trwałe zgodnie z zasadami księgowości 
danego beneficjenta. 

W podkategoriach sprzętu i infrastruktury należy wskazać faktyczny koszt jak również wartość  
amortyzacji,   zgodnie   z   Artykułem   II.19.2   (c)   Ogólnych   warunków   umowy  o dotację. 
Wyłącznie amortyzacja środków trwałych jest kosztem kwalifikowalnym projektu,  a 
współfinansowanie UE zostanie obliczone na podstawie tej kwoty. 

Ważne: amortyzacja środków trwałych, będących w posiadaniu beneficjentów w chwili rozpoczęcia 
projektu nie kwalifikuje się do finansowania LIFE 

Rzeczywisty koszt: łączny koszt infrastruktury lub sprzętu bez uwzględniania kosztów 
amortyzacji. 

Amortyzacja: łączna wartość amortyzacji na rachunkach beneficjentów na koniec projektu. W 
celu ustalenia budżetu projektu, beneficjenci powinni oszacować, tak dokładnie, jak to 
możliwe, kwotę amortyzacji dla każdej pozycji, od dnia otwarcia rachunków (jeżeli dotyczy) do 
zakończenia projektu. Takie oszacowanie powinno opierać się o wewnętrzne zasady 
rachunkowości oraz/lub być zgodne z krajowymi zasadami rachunkowości. Kwota ta stanowi 
koszt kwalifikowalny. 

Należy podkreślić, że kwalifikowalność amortyzacji ograniczona jest maksymalnie do 25% kosztu 
rzeczywistego w przypadku infrastruktury oraz maksymalnie do 50% kosztu rzeczywistego w przypadku 
sprzętu (tj. w odniesieniu do jednej jednostki kosztowej). Jeżeli  ta zasada nie jest przestrzegana, 
blokująca wiadomość o błędzie zostanie wyświetlona podczas zatwierdzania wniosku. Należy zdawać 
sobie sprawę z faktu, że, pomimo tego, iż są to maksymalne wartości procentowe w programie LIFE, 
nie oznacza to, że zostaną one automatycznie przyjęte, ponieważ amortyzacja musi się przede 
wszystkim zgadzać z wewnętrznymi / krajowymi przepisami o rachunkowości, jak wspomniano 
powyżej. Proszę zwrócić uwagę na wyjątki wymienione w Załączniku X do wzoru umowy o dotację. 

Wyjątek: w przypadku prototypów koszty kwalifikowalne są równe kosztom faktycznie 
poniesionym, zgodnie z warunkami określonymi w Artykule I.13 Warunków specjalnych i 
Artykule II.19.2 (c) Ogólnych warunków umowy o dotację. 

Formularz F4.a – Koszty infrastruktury 

Procedura: należy określić przewidzianą procedurę dotyczącą zlecenia pracy, poprzez 
stosowanie dla organów publicznych „zamówień publicznych” a dla podmiotów prywatnych 
„przetargu nieograniczonego”, „przetargu ograniczonego”, „negocjacji z ogłoszeniem”, itd. 
Wykonawcy muszą być wynagradzani zgodnie z Artykułami II.10 oraz II.11 Ogólnych 
warunków umowy o dotację i wewnętrznymi zasadami beneficjenta (tak długo jak są zgodne z 
wcześniej wymiennymi Artykułami). 
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Opis: należy przedstawić jasny opis oraz podział elementów infrastruktury w zależności od 
nakładów np.: „wspierająca stalowa konstrukcja”, „podstawa instalacji”, „ogrodzenie” itd. 

Ważne: wszelkie  koszty  związane  z  infrastrukturą,  nawet  jeżeli  praca  jest  realizowana w ramach 
umowy podwykonawstwa z podmiotem zewnętrznym, powinny być uwzględniane w ramach tej 
kategorii. Ponadto, podmiot, który jest bezpośrednim właścicielem lub będzie właścicielem 
infrastruktury powinien być członkiem partnerstwa na rzecz realizacji projektu. 

 
Uwaga: Projekty przeznaczone na budowę dużej infrastruktury nie wchodzą w zakres Programu LIFE, 
nie są zatem kwalifikowalne. Projekt uznaje się za przeznaczony na budowę dużej infrastruktury, jeśli 
koszt „pojedynczego elementu infrastruktury” przekracza 500 000 €. 

„Pojedynczy  element  infrastruktury"  oznacza   wszystkie   elementy,   zgodnie   z  opisem w Formularzu 
F4a, które są fizycznie związane z osiągnięciem funkcjonalności inwestycji infrastrukturalnych (np. 
zielone mosty, bariery, drogowskazy itp.). Taka kwota może zostać przekroczona, jeśli wniosek zawiera 
pełne uzasadnienie techniczne wykazujący konieczność istnienia infrastruktury dla zapewnienia 
skutecznego przyczyniania się do realizacji celów określonych w art. 10, 11 albo 12 do rozporządzenia 
ustanawiającego program LIFE. 

 

Formularz F4.b – Koszty sprzętu 

Procedura: należy określić przewidzianą procedurę dotyczącą zlecenia pracy, poprzez 
stosowanie dla organów publicznych „zamówień publicznych” a dla podmiotów prywatnych 
„przetargu nieograniczonego”, „przetargu ograniczonego”, „negocjacji z ogłoszeniem”, itd. 
Wykonawcy muszą być wynagradzani zgodnie z Artykułami II.10 oraz II.11 Ogólnych 
warunków umowy o dotację i wewnętrznymi zasadami beneficjenta (tak długo jak są zgodne z 
wcześniej wymiennymi Artykułami). 

Opis: należy przedstawić jasny opis każdej pozycji, np. „laptop”, „oprogramowanie bazy 
danych” (gotowe oprogramowanie lub stworzone w ramach umowy podwykonawstwa), 
„sprzęt pomiarowy”, „kosiarka”, itd. 

 

Formularz F4.c – Koszty prototypu 

Prototyp jest to infrastruktura oraz/lub sprzęt specjalnie stworzony na potrzeby wdrożenia 
projektu, który nigdy nie był komercjalizowany oraz/lub nie jest dostępny jako produkt seryjny. 
Nie może być on używany w celach komercyjnych w czasie trwania projektu (zob. Art. I.13 
Warunków specjalnych i Artykuł II.19. 2 (c) Ogólnych warunków umowy o dotację). Środki
 trwałe nabyte 
w ramach projektu mogą być ujmowane w tej kategorii kosztów jedynie wówczas, gdy są one 
istotne ze względu na pilotażowy lub demonstracyjny aspekt projektu. 

Procedura: należy określić przewidzianą procedurę dotyczącą zlecenia pracy, poprzez 
stosowanie dla organów publicznych „zamówień publicznych” a dla podmiotów prywatnych 
„przetargu nieograniczonego”, „przetargu ograniczonego”, „negocjacji z ogłoszeniem”, itd. 
Wykonawcy muszą być wynagradzani zgodnie z Artykułami II.10 oraz II.11 Ogólnych 
warunków umowy o dotację i wewnętrznymi zasadami beneficjenta (tak długo jak są zgodne z 
wcześniej wymiennymi Artykułami). 

Opis: należy podać jasny opis prototypu. 

Ważne:  wszelkie  koszty  związane  z  prototypem,  nawet  jeżeli  praca  jest  prowadzona  w ramach 
umowy podwykonawstwa z podmiotem zewnętrznym, powinny być uwzględniane w ramach tej 
kategorii. 
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Formularz F6 – Koszty materiałów zużywalnych 

Ogólne: materiały zużywalne określone w tym formularzu muszą dotyczyć zakupu,  produkcji, 
naprawy oraz korzystania z pozycji, które nie zostały zawarte w wykazie środków trwałych 
beneficjentów (takie jak materiały do eksperymentów, zapasy paszy dla zwierząt, materiały do 
upowszechniania, do naprawy dóbr trwałych, jeżeli nie są skapitalizowane oraz zostały 
zakupione na cele projektu lub wykorzystane w 100% w trakcie trwania projektu, itd.). W 
przypadku gdy wniosek obejmuje istotne działania upowszechniające, w których wykorzystuje 
się przesyłanie wiadomości oraz inne formy komunikacji, odpowiednie koszty mogą również 
zostać w tym miejscu zadeklarowane. 

Koszty materiałów zużywalnych muszą być specjalnie związane z realizacją działań 
projektowych. 

Ogólne materiały eksploatacyjne/dostawy (w przeciwieństwie do kosztów bezpośrednich), 
takie jak koszty związane z rozmowami telefonicznymi, komunikacją, kopiowaniem, 
materiałami biurowymi, wodą, benzyną itd. ujęte są w kategorii kosztów ogólnych. 

Procedura: należy określić przewidzianą procedurę dotyczącą zlecenia pracy, poprzez 
stosowanie dla organów publicznych „zamówień publicznych” a dla podmiotów prywatnych 
„przetargu nieograniczonego”, „przetargu ograniczonego”, „negocjacji z ogłoszeniem”, itd. 
Wykonawcy muszą być wynagradzani zgodnie z Artykułami II.10 oraz II.11 Ogólnych 
warunków umowy o dotację i wewnętrznymi zasadami beneficjenta (tak długo jak są zgodne z 
wcześniej wymiennymi Artykułami). 

Opis:  należy  przedstawić  jasny  opis  rodzaju  materiałów  zużywalnych,  w  powiązaniu    z 
technicznym wdrożeniem projektu, np. „surowce do wykonania eksperymentów w ramach 
działania 2”, „materiały biurowe związane z produktami do upowszechniania (produkt 
dostarczalny 5)”, itd. 

 
 

Formularz F7 – Pozostałe koszty 

Ogólne: koszty bezpośrednie, które nie należą do żadnej inne kategorii, powinny być ujęte  w 
tym miejscu, tj. koszty opłat bankowych, opłat za konferencje, koszty ubezpieczenia (gdy 
koszty te powstały wyłącznie w wyniku wdrażania projektu), itd. ... Zwracamy uwagę, iż wsparcie 
finansowe na rzecz osób trzecich (w tym nagrody) nie zalicza się do kosztów kwalifikowalnych. 

Koszty audytora dla beneficjentów ubiegających się o Wkład Unii w wysokości przynajmniej 
325 000 EUR związane z badaniem raportów finansowych beneficjentów zawsze powinny być 
ujęte w tej kategorii budżetowej. 

Koszty tłumaczenia, w razie potrzeby, powinny być zawsze uwzględniane w tej kategorii. 

Materiały upowszechniające: koszty związane z rozpowszechnianiem informacji oraz 
reprodukcją (np. zakup lub upowszechnianie materiałów/produktów drukowanych). 

Koszt gwarancji bankowej, jeśli jest taka wymagana przez Instytucję Zamawiającą, powinna być 
zawsze  uwzględniana w  tej  kategorii. Więcej  informacji,  zawartych  jest  w Artykule I.4.2. Warunków 
szczegółowych oraz Artykule II.19.2 (e) Ogólnych warunków umowy o dotację, a także w Przewodniku 
dotyczącym zasad oceny wniosków LIFE 2017. 

Procedura: należy określić przewidzianą procedurę dotyczącą zlecenia pracy, poprzez 
stosowanie dla organów publicznych „zamówień publicznych” a dla podmiotów prywatnych 
„przetargu nieograniczonego”, „przetargu ograniczonego”, „negocjacji z ogłoszeniem”, itd. 
Wykonawcy muszą być wynagradzani zgodnie z Artykułami II.10 oraz II.11 Ogólnych 
warunków umowy o dotację i wewnętrznymi zasadami beneficjenta (tak długo jak są zgodne z 
wcześniej wymiennymi Artykułami). 

Opis: należy przedstawić jasny opis każdej pozycji, w powiązaniu z technicznym wdrożeniem 
projektu. 
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Formularz F8 – Koszty ogólne 

Kwota kosztów ogólnych: należy określić ogólne koszty pośrednie (koszty ogólne) dla każdego 
beneficjenta. 

Jeśli dotacja operacyjna obejmuje całość normalnych działań beneficjenta, nie jest on 
uprawniony do deklarowania żadnych kwalifikowalnych kosztów pośrednich w ramach dotacji 
na działanie. Istotnie, w takim przypadku dotacja operacyjna obejmuje całość kosztów 
ogólnych koniecznych dla funkcjonowania beneficjenta. Płatność kosztów pośrednich w 
ramach dotacji na działanie prowadziłoby wówczas do podwójnego finansowania. Jeśli dotacja 
operacyjna obejmuje jedynie część normalnej działalności beneficjenta, koszty pośrednie w 
ramach dotacji na działanie LIFE mogą zostać uznane za kwalifikowalne jeśli beneficjent ma 
możliwość jednoznacznego wykazania, że dotacja operacyjna nie obejmuje żadnych kosztów 
(w tym kosztów ogólnych), jakie mogą zostać wskazane w ramach dotacji na działanie. W celu 
przedstawienia tego beneficjent musi: 

a. korzystać z analitycznego systemu księgowania kosztów pozwalającego na rozdzielenie wszystkich 
kosztów (w tym kosztów ogólnych) przypisanych do dotacji operacyjnej i dotacji na działanie. W tym 
celu beneficjent musi stosować wiarygodne zasady księgowości i klucze alokacji gwarantujące, że 
alokacja tych kosztów faktycznie została dokonana w sposób sprawiedliwy, obiektywny i realistyczny. 

b. osobno rejestrować: wszelkie koszty poniesione z tytułu dotacji operacyjnych (tj. koszty personelu, 
ogólne koszty eksploatacyjne i inne koszty operacyjne związane z częścią regularnych działań 
realizowanych w ciągu roku) oraz wszelkie koszty związane z dotacjami na działania (w tym faktyczne 
koszty pośrednie związane z działaniem). 

W przypadku, gdy beneficjent otrzyma dotację operacyjną (obejmującą koszty pośrednie 
dotacji na działanie LIFE), beneficjent zobowiązany jest zgłosić ten fakt i wprowadzić 
zmianę/korektę tabel budżetowych (Formularz F) przed zakończeniem projektu, z 
wyłączeniem zabudżetowanych „kosztów ogólnych”. 

Koszty ogólne (określane również jako „koszty pośrednie”) kwalifikują się według stawki 
ryczałtowej, ustalonej w umowie o dotację jako procent całkowitych kwalifikowanych kosztów 
bezpośrednich każdego beneficjenta, z wyłączeniem długoterminowej dzierżawy 
gruntów/jednorazowych   opłat    kompensacyjnych    za    prawo    użytkowania    gruntów   (z 
wyłączeniem  kosztów  ogólnych,  ponieważ  stanowią  one  koszty  pośrednie).  Zgodnie  z 
Artykułem II 19.3 Ogólnych warunków umowy o dotację, próg ten nie może przekroczyć  7% 
dla każdego z beneficjentów. Jeżeli zasada ta nie jest przestrzegana, blokująca wiadomość o 
błędzie zostanie wyświetlona w Raporcie R1 oraz podczas zatwierdzania wniosku. 

Należy zauważyć, że kolumna „Całkowite kwalifikowalne koszty z wyjątkiem kosztów 
dzierżawy gruntów” jest wypełniana automatycznie na podstawie kosztów wprowadzonych do 
formularzy od F1 do F7. 

 
 

Formularz FC – Podział finansowania projektu 

Formularz ten podaje informacje na temat finansowania projektu przez beneficjenta 
(beneficjentów) oraz/lub współfinansującego (współfinansujących), jak również wkładu UE 
wnioskowanego dla każdego beneficjenta. 
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Towary i usługi, które mają być wniesione w postaci „wkładu rzeczowego”, tj. dla których  nie 
jest przewidziany przepływ gotówki, nie kwalifikują się do współfinansowania ze środków UE i 
nie powinny być ujęte w budżecie projektu. 

Ważne: kolumna „Całkowite koszty działań w euro” jest wypełniana automatycznie na 
podstawie kosztów wprowadzonych do formularzy F1-F8. 

Wkład beneficjenta koordynującego: należy określić kwotę wkładu finansowego 
wniesionego przez beneficjenta koordynującego. Kwota ta nie może obejmować finansowania 
uzyskanego z innych publicznych lub prywatnych źródeł przeznaczonych konkretnie na dany 
projekt lub jego część (środki te powinny być zgłoszone jako inny rodzaj współfinansowania). 

Wkład współbeneficjenta: należy wskazać wkład finansowy każdego współbeneficjenta. 
Kwoty te nie mogą obejmować finansowania uzyskanego z innych publicznych lub prywatnych 
źródeł przeznaczonych konkretnie na dany projekt lub jego część (środki te powinny być 
zgłoszone jako inny rodzaj współfinansowania). 

Wnioskowana kwota wkładu UE: należy określić kwotę wkładu finansowego UE 
wnioskowaną przez beneficjenta koordynującego oraz każdego współbeneficjenta. Kwota ta 
musi być zgodna z Artykułami II.19 oraz II.25 Ogólnych warunków umowy o dotację. 

Kwota współfinansowania w euro: należy wskazać wkład finansowy każdego współfinansującego. 

Kwoty dotyczące wkładu własnego oraz kosztów całkowitych są przenoszone automatycznie 
do formularzy A3 i A4. Kwoty dotyczące wkładów podmiotów współfinansujących przenoszone 
są automatycznie do formularza A6. 

 

3.5 Raporty 

Raporty w systemie eProposal zawierają szczegółowe obliczenia finansowe i są generowane 
automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do formularzy technicznego oraz 
finansowego. 

Jedynie raporty R1 – Budżet  i R2  – Koszty w przeliczeniu  na  działanie  zostaną  zawarte  w 
formacie pdf wniosku utworzonego za pomocą narzędzia eProposal. Inne raporty zawierają 
jednakże praktyczne informacje finansowe. 

Raport R1 – Budżet 

Formularz podsumowuje strukturę finansową projektu, poprzez przedstawienie podziału 
środków budżetowych projektu oraz przeglądu planu finansowego. 

 
 

Raport R2 – Koszty przypadające na jedno działanie, R2a – Koszty przypadające na 
jednego beneficjenta, R2b – Koszty przypadające na jedno działanie na jednego 
beneficjenta, R2c – Koszty przypadające na jednego beneficjenta na jedno działanie 

Formularze te są bardzo przydatne w celu powiązania technicznych efektów i kosztów. 

 
 

Raport R3 – Zasada zysku na jednego beneficjenta 

Raport ten weryfikuje, czy żaden z beneficjentów nie otrzymuje udziału wkładu UE 
przewyższającego koszty, które ponosi (zob. zasada non-profit w Artykule II.25.3 Ogólnych 
warunków umowy o dotację). 

 

Raport R4 – Zgodność z regułą 2 % 

Raport ten wskazuje, czy suma wkładów instytucji publicznych (występujących w roli 
beneficjenta koordynującego oraz/lub współbeneficjenta) do budżetu wniosku przekracza    (o 
co najmniej 2%) sumę kosztów wynagrodzeń personelu stałego rozliczanych w ramach 
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wniosku. Jeżeli tak nie jest, w czasie zatwierdzania wniosku zostanie wyświetlony komunikat 
o błędzie. 

 

3.6 Załączniki 

Typ załącznika: należy wybrać z rozwijanego menu. 

Nazwa załącznika: należy się upewnić, że nazwa jest krótka (maksymalnie 200 znaków). 

Ważne: maksymalna wielkość każdego dołączonego dokumentu to 2 MB. 

W tej sekcji należy dołączyć odpowiednie obowiązkowe załączniki finansowe, zgodnie z instrukcją 
zawartą w „Przewodnik dotyczący zasad oceny wniosków w ramach programu LIFE 2018”. 
Wzory “Deklaracji organu publicznego”, “Uproszczonego sprawozdania finansowego” i tabela 
Wskaźników rezultatów projektu LIFE dostępne są w pakiecie aplikacyjnym na stronie internetowej 
programu LIFE. 
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4. Lista kontrolna 

Poniższe pytania mają pomóc wnioskodawcy w sprawdzeniu, czy wniosek został 
przygotowany prawidłowo. Odpowiedzi na wszystkie pytania powinny być twierdzące. 
Jednakże lista pytań nie jest wyczerpująca, a pytania nie zawierają wszystkich niezbędnych 
szczegółowych informacji; Należy zatem odnieść się do szczegółowych informacji zawartych 
w innych częściach niniejszego dokumentu. 

1. Czy sprawdzono, czy projekt spełnia wymogi projektu LIFE Środowisko i efektywne zarządzanie 
zasobami? 

2. Czy formularze A3, A4 i A6 zostały podpisane i opatrzone datą? 

3. Czy formularz B1 został sporządzony w języku angielskim? 

4. Czy uwzględniono odpowiedni czasowy margines bezpieczeństwa pod koniec projektu na 
przypadek wystąpienia nieprzewidzianych opóźnień w realizacji? 

5. Czy wnioskodawca jest podmiotem prawnie zarejestrowanym na terenie UE? 

6. Czy dołączono wszystkie wymagane załączniki? A) Dla beneficjenta 

 koordynującego, który nie jest podmiotem publicznym: (1) roczny bilans i rachunek 
zysków i strat, (2) raport niezależnego biegłego rewidenta lub poświadczony przez 
niezależnego biegłego rewidenta bilans i rachunek zysków i strat jeśli kwota dotacji 
przekracza 750 000 EUR (nawet jeśli zgodnie z prawem krajowym nie ma takiego 
wymogu), (3) uproszczone sprawozdanie finansowe; B) deklaracja podmiotu 
publicznego, gdy beneficjent koordynujący jest podmiotem publicznym)? 

7. Czy dla każdego z działań opisano przewidywane rezultaty, w miarę możliwości posługując się 
danymi liczbowymi? 

8. Czy projekt zawiera monitoring, ocenę i aktywne rozpowszechnianie wyników projektu oraz 
zdobytych doświadczeń (patrz definicja projektu demonstracyjnego / pilotażowego)? 

9. Czy uwzględniono spójny pakiet działań komunikacyjnych i upowszechniających? 

10. Czy uwzględniono znaczące działania – wykraczające poza transfer wiedzy oraz tworzenie sieci 
kontaktów z innymi projektami – w celu zapewnienia powtarzalności i przenoszenia wyników 
projektu? 

11. Czy projekt zawiera wskaźniki działań związane z monitorowaniem wpływu projektu podczas 
jego realizacji oraz 3 lub 5 lat po jego zakończeniu? 

12. Czy skład zespołu zarządzającego projektem jest wystarczający dla jego realizacji? Czy 
przygotowano schemat organizacyjny? Czy przewidziano pełny etat dla koordynatora wniosku 
(nieobowiązkowe, ale silnie zalecane)? 

13. Czy wykluczono wszystkie działania możliwe do sfinansowania w ramach innych instrumentów 
finansowych UE? Czy w przypadku wątpliwości zaplanowano uzupełniające działania lub cele? 

14. Czy opisano szczegółowo czynności mające na celu zapewnienie neutralności węglowej? 

15. Czy Państwo i Państwa współbeneficjenci zapoznali się w całości z warunkami ogólnymi wzoru 
Umowy Dotacji w ramach Programu LIFE? 

16. Czy wszystkie działania mają miejsce na terytorium UE (lub są objęte wyjątkami w tym 
względzie)? 
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ZAŁĄCZNIKI 

 
ZAŁĄCZNIK 1: Kalendarz - Procedura wyboru i oceny LIFE 2018 

 
 

Data lub okres Czynność 

12 września 2018 r. Termin składania wniosków do Instytucji Zamawiającej 

wrzesień 2018 r. - maj 
2019 r. 

Ocena i weryfikacja wniosków 

maj-czerwiec 2019 r. Podpisanie poszczególnych umów o dotacje 

15 czerwca 2019 r. Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji 
projektów w ramach naboru LIFE 2018 
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ZAŁĄCZNIK 2: Ważne odsyłacze 

a) Ogólne dokumenty dla wszystkich wnioskodawców: 

•  Rozporządzenie (WE) nr 1293/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
grudnia 2013 r. 

• Wieloletni program prac LIFE na lata 2014-2017 

• Odsyłacz do zestawu narzędzi komunikacyjnych LIFE 

•  Rozporządzenie finansowe 
 

 

b) LIFE Działanie na rzecz klimatu: 

 

 Unijna strategia przystosowania się do zmian klimatu 
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_en#tab-0-1 

 

 Climate-ADAPT unijna platforma przystosowywania się do zmian klimatu 
http://climate-adapt.eea.europa.eu/ 

 

 Porozumienie Burmistrzóe: 

https://www.covenantofmayors.eu/ 
 

 Decyzja o użyciu gruntu, zmianie użycia gruntu i leśnictwie 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D0529 

 

 Decyzja o dzieleniu wysiłków http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.140.01.0136.01.ENG 

 

 Strategia leśna UE 
http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm 

 

 Rozwój obszarów wiejskich 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm 
 

 Rolnictwo 

http://ec.europa.eu/agriculture/climate-change/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A347%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A347%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A347%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_116_R_0001
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2012%3A298%3ATOC
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://www.covenantofmayors.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0529
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2009.140.01.0136.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2009.140.01.0136.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2009.140.01.0136.01.ENG
http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/climate-change/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/climate-change/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
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ZAŁĄCZNIK 3: Generator wniosków eProposal 

Generator wniosków  eProposal umożliwia wnioskodawcom programu LIFE tworzenie i dostarczania 
wniosku (wniosków) online. Tylko wnioski złożone za pomocą systemu eProposal kwalifikują się do 
rozpatrzenia. 

 
 

Pytania/problemy dotyczące eProposal należy kierować do: 

 
 

Należy zauważyć, że Help Desk służy wyłącznie do odpowiedzi na pytania dotyczące problemów 
technicznych podczas użytkowania eProposal. 

Odpowiedzi na wszystkie pozostałe pytania należy poszukać w dokumentach znajdujących się 

w pakiecie aplikacyjnych lub, w razie potrzeby, kontaktując się z Krajowym Punktem 

Kontaktowym bądź pisząc na adres: easme-life@ec.europa.eu. 

 

 
Należy   pamiętać,   że   wnioskodawcy   zarejestrowani   w    generatorze    eProposal 
mogą nadal korzystać z tych samych danych dostępowych użytkownika i pominąć Kroki 
1 i 2. Wnioskodawca może jednak zostać poproszony o zmiany hasła. 

 
Krok 1: Tworzenie w portalu UE ID użytkownika i hasła 

 
 

Dostęp do powitalnej strony eProposal odbywa się poprzez stronę internetową programu 
LIFE. 

 
Wejdź na stronę https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb. 

 
 

 

 

Należy pamiętać, że dostęp do narzędzia eProposal możliwy jest jedynie za pomocą portalu 
UE (Usługa Autoryzacji Komisji Europejskiej). Dlatego wcześniej należy się zarejestrować w 
portalu UE i uzyskać ID użytkownika oraz hasło. 

Po potwierdzeniu autentyczności, nie ma potrzeby ponownego wprowadzania swoich danych 
logowania (nazwy użytkownika i hasła) podczas tej samej sesji. 

eProposal Help Desk: env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu 

mailto:easme-life@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb
mailto:env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu
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W menu „New user?” (Nowy Użytkownik) należy kliknąć „Register” (Rejestruj). 

 
 
 
 

 Tworzenie konta w portalu UE 

Należy podać wymagane informacje: 

Domena połączenia powinna być EXTERNAL. 
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Po podaniu tych informacji, należy wybrać przycisk „Create an account” (Utwórz konto). 
Ukaże się komunikat potwierdzenia. 

 

 Tworzenie hasła w portalu UE 

Na podany wyżej adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie z portalu UE. 

Uwaga: przesłanie potwierdzenia może trwać do pół godziny. W przypadku nieotrzymania tej 
wiadomości,  należy najpierw sprawdzić  folder ze spamem, a następnie skontaktować się    z 
eProposal Help Desk. 

W otrzymanym e-mailu należy kliknąć na „This link” (Ten link). 

Hasło utworzone przez wnioskodawcę musi zawierać minimum 10 znaków, w tym 
przynajmniej 1 dużą literę i 1 cyfrę lub znak specjalny . 

Po przesłaniu powinien pojawić się komunikat potwierdzający. 

 

Jeżeli wnioskodawca zapomniał hasła, może je zmienić lub poprosić o jego zresetowanie. 
Zalecane jest bezpieczne przechowywanie ID użytkownika/adresu e-mail i hasła użytych do 
rejestracji oraz logowania do systemu eProposal (Krok 2). 

 
Krok 2: Rejestracja w systemie eProposal (dla wszystkich 
użytkowników) 

Należy przejść do strony powitalnej eProposal LIFE 

Od momentu wysłania e-maila, wnioskodawca ma 90 minut na utworzenie hasła w portalu 

UE. 
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Należy wybrać opcję „Are you an applicant?” (Czy jesteś wnioskodawcą?). 

 

W menu „Are you an applicant?” należy kliknąć „Login” (Zaloguj się).” 

 

Wnioskodawca zostanie przeniesiony do poniższej strony: 
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(1) Należy sprawdzić, czy wybrano domenę „External” (Zewnętrzna). Jeżeli nie, należy to 
zmienić za pomocą linku „Change it” (Zmień) i po pojawieniu się pytania „Where are 
you from?” (Skąd jesteś?), wybrać „Neither an institution nor a European body” (Ani 
instytucja, ani organ europejski) i kliknąć „Select” (Wybierz). 

(1) Należy wprowadzić adres e-mail i hasło (utworzone w Kroku 1). 

(2) Kliknąć przycisk „Login”. 

 

Wnioskodawca uzyskał dostęp do systemu eProposal LIFE. 

 

Należy wybrać typ konta Applicant User (Wnioskujący użytkownik) 
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Następnie należy wypełnić wymagane pole (obowiązkowe pola są zaznaczone czerwoną 
gwiazdką *) i wybrać przycisk „Save” (Zapisz) dostępny w dolnej części ekranu. 

Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie o następującej treści: „Your user account has been 
created” (Twoje konto użytkownika zostało utworzone). 

Po zarejestrowaniu się jako użytkownik, wnioskodawca będzie mógł podejrzeć w liście 
wniosków wszystkie wnioski, które złożył (lub do których ma uprawnienia) w ramach 
tegorocznego naboru LIFE lub naboru LIFE+ 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 oraz 2017. 

 
Krok 3: Tworzenie wniosku (zadanie wnioskodawcy koordynującego) 

 

Wnioski mogą być tworzone tylko w generatorze eProposal przez zarejestrowanych 
użytkowników działających w roli „wnioskodawcy koordynującego”, czyli „właściciel” 
wniosku. 

Jeżeli wniosek zostanie wybrany do współfinansowania w ramach programu LIFE, 
„wnioskodawca koordynujący” stanie się „beneficjentem koordynującym”. 

Wnioskodawca może teraz utworzyć wniosek LIFE, klikając na przycisk „Create new proposal” 
(Utwórz nowy wniosek), dostępny w dolnej części ekranu: 
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Wnioskodawca zostanie poproszony o wprowadzenie podstawowych informacji dotyczących 
wniosku na podstawie wybranego obszaru priorytetowego LIFE. Po utworzeniu wniosku 
informacje te można edytować. 

W tym celu wnioskodawca zostanie automatycznie przekierowany do formularza technicznego 
A1 (zob. niżej). Należy pamiętać, że aby utworzyć nowy wniosek w systemie eProposal, trzeba 
wypełnić zarówno formularz A1, jak i A2. Wniosek będzie identyfikowalny na podstawie 
akronimu wpisanego w formularzu technicznym A1. Informacje, które wnioskodawca już 
wprowadził podczas rejestracji, będą dostępne w formularzach A1 i A2 do utworzonego 
wniosku. 

Należy pamiętać, że ze względów technicznych nie można cyfrowo „przerobić” wniosków      z 
programu LIFE+. Nie można wygenerować nowego wniosku 2017 na podstawie wniosku 
złożonego w ramach programu LIFE+; należy pobrać stary wniosek oraz wyciąć i wkleić jego 
zawartość do formularzy na rok 2017. 

 

Zarządzanie prawami dostępu (opcjonalnie) 

Wniosek LIFE utworzony w generatorze eProposal jest domyślnie powiązany z jego 
właścicielem, tj. użytkownikiem, który go utworzył. 

Właściciel wniosku może: 

• Przeglądać i/lub edytować wniosek; 

• zaprosić innych użytkowników i nadać im uprawnienia do edycji; 

• złożyć wniosek. 

Zarządzanie prawami dostępu 

Aby właściciel mógł zarządzać prawami dostępu, a inni użytkownicy związani z wnioskiem 
mogli przejrzeć prawa dostępu, należy wykonać następujące operacje: 

(a) wybrać wniosek, który wnioskodawca chce udostępnić innemu użytkownikowi, lub do 
którego chce zaprosić współbeneficjenta; 

(b) przejść do menu „Proposal” (Wniosek), do części „Access rights” (Prawa dostępu). 

Jeżeli tylko właściciel jest powiązany z wnioskiem, ekran będzie wyglądał 
następująco: 

 
 

Zaproszenie innego użytkownika (opcjonalnie) 

(c) Aby zaprosić innego użytkownika, właściciel wniosku (wnioskodawca koordynujący) musi 
podać adres e-mail osoby zapraszanej w dolnym polu ekranu „List of proposal users” (Lista 
użytkowników wniosku). Osoba zaproszona musi posiadać konto zarejestrowane w eProposal. 
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(d) Jeżeli zaproszony użytkownik jest już zarejestrowany w generatorze eProposal: 

– imię i nazwisko tego użytkownika pojawi się jako „Pending” (w toku) na Liście uprawnień 
dostępu użytkowników; 

– na adres e-mail podany przez zapraszanego użytkownika (w czasie rejestracji    w systemie 
eProposal) wpłynie zaproszenie; 

– użytkownik loguje się do eProposal: zaproszenie jest widoczne na szczycie pierwszego 
ekranu. Użytkownik może je zaakceptować lub odrzucić; 

 

 

 

– jeżeli zaproszony użytkownik zaakceptuje zaproszenie, wniosek pojawi się na liście 
wniosków tego użytkownika, a on sam będzie mógł go od razu zobaczyć. Właściciel 
wniosku może wówczas udzielić temu użytkownikowi uprawnień do edycji. 

(e) Jeżeli zaproszony użytkownik NIE jest jeszcze zarejestrowany w generatorze eProposal: 

– imię i nazwisko tego użytkownika pojawi się jako „Pending” (w toku) na Liście uprawnień 
dostępu użytkowników; 

– na adres e-mail zaproszonego użytkownika (określony przez właściciela wniosku) wpłynie 
zaproszenie.  Ta  wiadomość  zawiera  dwa  linki:  jeden  do  rejestracji  w portalu UE (w 
razie potrzeby, zob. Krok 1), a drugi do rejestracji w systemie eProposal (zob. Krok 2); 

– użytkownik loguje się do generatora eProposal: zarówno potwierdzenie lub rejestracja, 
jak i zaproszenie są widoczne na szczycie pierwszego ekranu widoczne. Użytkownik może 
je zaakceptować lub odrzucić; 
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– jeżeli zaproszony użytkownik zaakceptuje zaproszenie, wniosek pojawi się na jego liście 
wniosków, a on sam będzie mógł go od razu zobaczyć. Właściciel wniosku może wówczas 
udzielić temu użytkownikowi uprawnień do edycji. 

(f) Właściciel wniosku może zaprosić dowolną liczbę użytkowników, wykonując te same 
czynności. 

(g) Jeżeli kilku użytkowników jest powiązanych z wnioskiem, ekran „Access rights” (Prawa 
dostępu) będzie wyglądać następująco (dla właściciela wniosku oraz dla innych użytkowników 
związanych z wnioskiem wszystkie kwadraty  będą wyszarzone): 

 
 

(h) Pole „Właściciel wniosku” jest zawsze wyszarzone (przynajmniej jeden użytkownik musi być 
stale właścicielem wniosku). 

 

Użytkownicy, którzy przyjęli zaproszenie, są wymienieni na liście, a pola w kolumnach 
„Owner” (Właściciel), „Can view” (Podgląd) oraz „Can edit” (Edycja) są aktywowane. 

 

Jeżeli imię i nazwisko użytkownika ma nadal status „Pending” (W toku), oznacza to, że 
dany użytkownik nie zaakceptował jeszcze zaproszenia. 

Właściciel wniosku może podjąć decyzję o przyznaniu uprawnień do edycji  innemu 
użytkownikowi (-om) powiązanym z tym wnioskiem. Jedynym warunkiem jest to, aby 
użytkownik zaakceptował zaproszenie wysłane przez właściciela. To pozwala kilku 
użytkownikom pracować równolegle nad tym samym wnioskiem. 

Aby nadać użytkownikowi uprawnienia do edycji, właściciel musi kliknąć na pole „No” 
(Nie) w kolumnie „Can edit” (Edycja), które wówczas zmieni się na „Yes” (Tak). Gdy 
dany użytkownik następnym razem zaloguje w generatorze eProposal, będzie mógł 
edytować wniosek. 

Ważne: jeżeli użytkownik uzyskał uprawnienia do edycji, będzie mógł wykonywać 
dokładnie te same czynności, co beneficjent koordynujący, tj. modyfikować, usuwać, 
dodawać dane techniczne i finansowe itd.,  ale nie będzie mógł składać wniosków      i 
zapraszać innych użytkowników. Beneficjent koordynujący może korzystać z opcji 
przełączania między trybem edycji a trybem podglądu dla współwnioskodawcy tyle 
razy, ile potrzebuje/chce. 

 
 

Zmiana właściciela 

Użytkownik, który ma stać się właścicielem, musiał być już zaproszony do wniosku. Aby 
zmienić właściciela, (pierwotny) właściciel musi kliknąć pole „No” (Nie) w kolumnie „Owner” 
(Właściciel) odpowiadającej użytkownikowi, który ma stać się nowym właścicielem. Po 
wyświetleniu potwierdzenia, treść tego pola zmieni się na „Yes” (Tak). Od tego momentu 
poprzedni właściciel nie ma już możliwość zarządzania prawami użytkowników. Gdy nowy 
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właściciel następnym razem zaloguje się w generatorze eProposal, będzie mógł zarządzać 
prawami użytkowników danego wniosku. 

Wszelkie dane, które zostały już wprowadzone w formularzach technicznych oraz/lub 
finansowych dla wnioskodawcy koordynującego (np. w odniesieniu do działań, za które 
wnioskodawca koordynujący jest odpowiedzialny lub kosztów poniesionych przez tego 
wnioskodawcę), będą musiały być ręcznie edytowane, aby odpowiadały nowej konfiguracji 
wniosku. 

 
 

Walidacja i złożenie wniosku 

Należy pamiętać, że oba etapy są obowiązkowe, aby zagwarantować, że wniosek zostanie 
uwzględniony w trakcie procesu ewaluacyjnego! 

Walidacja (Validation) 

Po uzupełnieniu wniosku należy wybrać przycisk „Validate” (Zatwierdź) dostępny w formularzu 
A1. Wniosek zostanie zweryfikowany pod wieloma względami, np. pod kątem wypełnienia pól 
obowiązkowych oraz poprawności formatów, zgodności dat, spójności pomiędzy 
poszczególnymi elementami budżetu itp. 

Komunikaty o błędach w walidacji wskazują na brak lub niepoprawnie wpisane informacje. 
Blokują one możliwość złożenia wniosku (np. „Całkowite koszty muszą być równe całkowitemu 
wkładowi”). 

Jeśli walidacja zakończy się pozytywnie, wnioskodawca otrzyma następujący komunikat 
potwierdzający: 

 

Należy pamiętać, że na tym etapie wniosek NIE został jeszcze złożony. 

Po pomyślnej weryfikacji wniosku, system eProposal zapyta właściciela, czy chce złożyć 
wniosek w tej chwili. 

 
 

Złożenie wniosku (Submission) 

Kiedy wniosek zostanie zatwierdzony i nie upłynie termin składania wniosków, beneficjent 
koordynujący (właściciel wniosku) powinien złożyć wniosek poprzez kliknięcie przycisku 
„Submit to Contracting Authority” (Wyślij do Instytucji Zamawiającej) (przycisk ten będzie 
dostępny w formularzu A1 wyłącznie po walidacji wniosku i pod warunkiem, że nie 
zidentyfikowano błędów). 

Po kliknięciu tego przycisku pojawi się następująca informacja potwierdzająca pomyślne 
przesłanie wniosku: 

 

Wniosek może być modyfikowany, zatwierdzany i składany (ponownie) dowolną liczbę razy, 
do 12 września 2018 r. (do godziny 16:00 czasu lokalnego obowiązującego w Brukseli). Każda 
kolejna wersja nadpisuje wcześniej złożoną wersję (wcześniejsze wersje nie są 
archiwizowane, a zatem są już niedostępne). 

Termin składania wniosków zostanie przedłużony tylko w przypadku wystąpienia siły wyższej 
lub awarii systemu; nowy termin (ustalony w taki sposób, aby zrekompensować okres 
przestoju) natychmiast opublikowany zostanie na stronie internetowej LIFE i na stronie 
powitalnej systemu eProposal. 
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Wniosek zostanie automatycznie przekazany Instytucji Zamawiającej. Jednakże organy 
krajowe państw członkowskich, w których zarejestrowani są beneficjenci, mogą również mieć 
wgląd do wniosku, jeśli właściciel wniosku zaznaczy pole „National authorities access” (Dostęp 
organu krajowego) (patrz rozdział „Zaproszenie innego użytkownika” powyżej). 

Każdemu złożonemu wnioskowi przypisywany jest automatycznie unikalny kod wniosku, który 
zawiera rok aplikacji, obszar priorytetowy programu LIFE oraz sekwencję 6 liczb. Kod ten    
zostanie     dołączony     do     wszystkich    formularzy:     technicznych,    finansowych i 
sprawozdawczych (np. „Wniosek / LIFE18 ENV/FI/000001 LIFE Woda/Formularze 
techniczne/F1 – Bezpośrednie koszty osobowe”). Kod będzie widniał na całej 
korespondencji z Instytucją Zamawiającą w czasie procedury wyboru oraz w trakcie realizacji 
projektu, jeżeli będzie on współfinansowany w ramach programu LIFE. Wniosek, który nie 
został złożony, nie otrzymuje kodu. 

Ważne: złożone wnioski mogą być modyfikowane i składane ponownie do czasu upłynięcia 
terminu ich składania. Tylko ostatecznie złożone wnioski podlegają ocenie Instytucji 
Zamawiającej. 

Jeżeli wnioskodawca chce, aby jego wniosek był wzięty pod uwagę w procesie 
ewaluacyjnym, musi wysłać wniosek do Instytucji Zamawiającej (klikając przycisk 

„Submit to Contracting Authority”) przed upływem terminu składania wniosków. 

 
 

 Przycisk    „Submit    to    Contracting    Authority    (Wyślij    do Instytucji 
 Zamawiającej)”  zostanie  zdezaktywowany z  chwila,  gdy  upłynie termin 
 składania ofert (12 września 2018 r., o godz. 16:00 czasu obowiązującego 
 w  Brukseli).  Instytucja  Zamawiająca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za 
 jakiekolwiek problemy spowodowane przez spadek wydajności systemu 
 lub   tym   podobne.   Wnioskodawcy   powinni   podjąć   niezbędne  kroki 
 odpowiednio wcześniej, aby nie składać wniosków na ostatnią chwilę. 

 

Komunikacja po złożeniu wniosku 

Gdy termin składania wniosków minął, komunikacja z wnioskodawcami, którzy je złożyli, 
będzie odbywać się wyłącznie za pośrednictwem skrzynki pocztowej przypisanej do danego 
wniosku. 

Tylko właściciele wniosków o statusie „'Received by Contracting Authority” (Otrzymane przez 
Instytucję Zamawiającą) (oraz późniejszych) mają dostęp do tej skrzynki pocztowej. 

 

KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE SKRZYNKI? 

• Wnioskodawca: aby odczytać wiadomości wysłane przez Instytucję Zamawiającą lub 
zatrudnionego przez nią konsultanta, odpowiadać na nie oraz przesyłać nowe wiadomości do 
Instytucji Zamawiającej lub konsultanta; 

• Instytucja Zamawiająca lub jej konsultant: aby wysyłać wiadomości do dowolnego 
Wnioskodawcy i odczytywać ich odpowiedzi; 

• Organy krajowe: aby widzieć korespondecję do tych wniosków do których mają dostęp; 
(Wnioskodawca lub Współbeneficjent ustanowiony w swym kraju członkowskim). 

 

JAK ODCZYTYWAĆ I WYSYŁAĆ WIADOMOŚCI? 

Istnieją dwie opcje uzyskania dostępu do wiadomości: 
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– można przejść do listy wniosków i jeżeli wnioskodawca ma nową wiadomość związaną   z  

konkretnym  wnioskiem,   stanie się widoczna w kolumnie 

„Nieprzeczytane”; należy wówczas kliknąć na ikonę  , aby uzyskać bezpośredni 
dostęp do skrzynki pocztowej; 

– jeżeli wnioskodawca otworzył już konkretny wniosek, opcja „Skrzynka” jest dostępna w 
rozwijanym menu w zakładce „Wniosek”. 

Te dwie opcje prowadzą do listy wątków: 

 
 

 

 

W wątkach wszystkie wiadomości są pogrupowane według tematu (zdefiniowanego przez 
osobę, która tworzy dany wątek), etapu (etap procesu selekcji, z którym dana wiadomość jest 
związana) oraz rodzaju (np. pismo odmowne, pismo z pytaniami, z instrukcjami lub 
„Inne”). 

Wątki mogą być tworzone  i  zamykane. Wątki  oficjalne  (takie jak  pismo odmowne,  pismo z 
instrukcjami, itp.) mogą być tworzone wyłącznie przez Instytucję Zamawiającą. Wnioskodawcy 
mogą tworzyć (a potem zamykać) wątki należące do kategorii „Inne” za pomocą  przycisku   

 . Instytucja Zamawiająca oraz jej konsultant mogą zamykać dowolny typ wątku. 

Po kliknięciu na ikonę  dla danego wątku, pojawią się szczegóły wątku: 
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przycisk 

 

 

Ten ekran umożliwia wyświetlanie całej poprzedniej korespondencji (zielony kolor jest 
używany dla wiadomości napisanych przez wnioskodawców, a niebieski – dla wiadomości 
napisanych przez Instytucję Zamawiającą oraz jej doradcę). Te same kolory w mocniejszym 
odcieniu wskazują nową wiadomość, a w jaśniejszym – oznaczają, że wiadomość została 
oznaczona jako przeczytana. 

Wszyscy wnioskodawcy mają możliwość zdefiniowania jednej lub wielu nowych wiadomości 

poprzez  użycie  przycisku   . Jest on również używany do odpowiedzi na 
wiadomości wysłane do nich wcześniej (wybierając odbiorcę: Instytucję Zamawiającą lub jej 

doradcę i klikając na przycisk  ); przesyłanie załącznika(ów) jest możliwe, o ile ich 
rozmiar nie przekracza 2MB; należy używać wyłącznie standardowych formatów, aby 
wiadomości były czytelne dla innych użytkowników). 

Klikając na przycisk   , wnioskodawca może zobaczyć wiadomość gotową do 
wysłania oraz sprawdzić jej zawartość i wykaz załączników. Aby wysłać nową wiadomość, 

 

należy  kliknąć  na .  Aby  kontynuować  edytowanie  wiadomości,  należy 
 

kliknąć na przycisk 

 
 

W JAKI SPOSÓB WNIOSKODAWCA JEST INFORMOWANY O NOWEJ WIADOMOŚCI? 

Wnioskodawcy otrzymają powiadomienie wysłane na adres e-mail wskazany w formularzu A2, 
informujące o tym, że nowa wiadomość jest dostępna w skrzynce pocztowej przypisanej do 
danego wniosku. 
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Zaleca się, aby wnioskodawcy regularnie sprawdzali skrzynkę pocztową w systemie 
eProposal, ponieważ powiadomienia mogą niekiedy nie dotrzeć do odbiorcy (mogą 
zostać uznane za spam, skrzynka pocztowa może być pełna, itp.). 

Tylko wnioskodawcy koordynujący będą otrzymywać powiadomienia. 

 

Usunięcie wniosku 

Wnioskodawca (właściciel) może w dowolnym momencie usunąć niezłożony 
wniosek. Aby usunąć wniosek należy: 

– znaleźć go na liście wniosków; 

– kliknąć na ikonkę  w kolumnie „Actions” (Działania) związanej z danym wnioskiem; 

– po pojawieniu się pytania: „Are you sure you want to delete proposal?” (Czy na pewno 
chcesz usunąć wniosek?), należy nacisnąć przycisk „OK”, aby go usunąć lub 
„Cancel” (Anuluj), aby anulować usunięcie. 

Należy pamiętać, że po usunięciu wniosku wszystkie dane zapisane w generatorze 
eProposal zostaną trwale usunięte, co oznacza, że nie będzie można ich odzyskać. 

 

Wycofanie wniosku 

Wnioskodawca (właściciel) zastrzega sobie prawo do wycofania wniosku w dowolnym 
momencie po jego złożeniu. Wycofany wniosek nie będą brany pod uwagę podczas 
oceny. 

Aby wycofać wniosek należy: 

– znaleźć go na liście wniosków; 

– kliknąć  na  ikonkę  „Edit”  (Edytuj)     w kolumnie „Actions”  (Działania)  związanej z 
danym wnioskiem; 

– w menu wniosku wybrać odpowiedni formularz („Withdrawal”). W tym miejscu 
wnioskodawca może podać przyczynę (-y), dla której (-ych) wycofuje swój wniosek (np. 
nie otrzymał oczekiwanego wsparcia finansowvadwego) i potwierdzić, że wycofuje 
wniosek. 

– Po  kliknięciu  przycisku  „OK”  wnioskodawca  otrzyma  komunikat  potwierdzający   o 
następującej treści: 

 

 
 


