
 

 
 

Wytyczne dla wnioskodawców 
Projekty zintegrowane LIFE 2019     

 
  
 

Podprogramy działań na rzecz środowiska  
oraz działań na rzecz klimatu 



Aktualne wytyczne stosują się do przygotowania wniosków dotyczących projektów 

zintegrowanych (w obszarach przyrody, wody, odpadów i powietrza w ramach 

podprogramu działań na rzecz środowiska oraz ograniczenia wpływu człowieka na 

klimat i dostosowania się do zmian klimatu w ramach podprogramu działań na 

rzecz klimatu), które mają być złożone do Instytucji Zamawiającej w 2019 r. 

Wytyczne mają pomóc wnioskodawcom w przygotowaniu treści wniosków 

projektowych. 

 

Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko do naboru w 2019 r. wniosków 

dotyczących projektów zintegrowanych programu LIFE w ramach podprogramu 

działań na rzecz środowiska oraz w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu. 

Na stronie internetowej programu LIFE dostępne są odrębne dokumenty z 

wytycznymi dla innych komponentów naboru wniosków do programu LIFE 2019.  
 

Aktualne wytyczne stanowią część pakietu aplikacyjnego dla wniosków składanych 

w ramach naboru w 2019 r., składającego się również z następujących 

dokumentów, które należy uważnie przeczytać przed złożeniem wniosku w ramach 

programu LIFE: 

- Zasady oceny wniosków dotyczących projektów zintegrowanych LIFE 2019 

- Wzór umowy o dotację dla projektów zintegrowanych  

 
 



Spis treści 

TABELA AKRONIMÓW          4 

1. WPROWADZENIE          5 

1.1 Co to jest LIFE?          5 

1.2 Co to są projekty zintegrowane?        5 

1.3 Zakres projektów zintegrowanych na okres lat 2018-2020    7 

1.4 Finansowanie projektów zintegrowanych      12 

1.5 Proces składania wniosków dotyczących projektów zintegrowanych  21 

1.6 Kto może złożyć dokument koncepcyjny i/lub wniosek dotyczący 

projektu zintegrowanego?        24 

1.7 Kto może uczestniczyć w projekcie zintegrowanym?    25 

1.8 Jak, gdzie i kiedy należy złożyć wniosek?     27 

1.9 Jak będą wybierane projekty zintegrowane programu  LIFE?   29 

1.10 Konkretne zagadnienia        30 

1.11 Ochrona danych osobowych       36 

2. PROJEKTY ZINTEGROWANE PROGRAMU LIFE     38 

2.1 Czym się różnią projekty zintegrowane programu LIFE  

od tradycyjnych projektów programu LIFE? Które należy wybrać? 38 

2.3 Obszary interwencji projektów zintegrowanych     42 

2.4.  Jak należy opracować projekt zintegrowany programu LIFE?   54 

3. FORMULARZE WNIOSKU        65 

3.1 Uwagi ogólne         65 

3.2 ETAP 1: Dokument koncepcyjny – formularze CN    66 

3.3 ETAP 2: Pełny wniosek – Formularze techniczne wniosku   73 

3.4 Finansowe  formularze wniosku       98 

4. LISTA KONTROLNA         110 

ZAŁĄCZNIKI          112 

ZAŁĄCZNIK 1: Kalendarz procedury oceny i wyboru projektów 

zintegrowanych programu LIFE 2019    112 

ZAŁĄCZNIK 2: Ważne linki        112 

 
 



TABELA AKRONIMÓW 

 

Akronim Znaczenie 

CN Dokument koncepcyjny 

EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 

ETS Unijny system handlu uprawnieniami do emisji 

IP Projekt/y zintegrowany/e 

LULUCF Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo 

NCFF Mechanizm finansowania kapitału naturalnego 

OOŚ Ocena oddziaływania na środowisko 

OZE Odnawialne źródła energii 

PIC Kod identyfikacji uczestnika 

PGO Plan gospodarki odpadami 

PGW Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

POP Plan ochrony powietrza 

POZP Program ograniczania zanieczyszczenia powietrza 

PRD Priorytetowe ramy działań 

SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

VAT Podatek od towarów i usług 

WPP Wieloletni program prac dla programu LIFE 
 

 



1. WPROWADZENIE 

 
1.1 Co to jest LIFE? 

 

LIFE jest to europejski program działań na rzecz środowiska i klimatu obejmujący okres od 1 

stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. Podstawą prawną programu LIFE jest rozporządzenie 

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

dalej jako „rozporządzenie LIFE").   

 

Program LIFE składa się z dwóch podprogramów: podprogramu działań na rzecz 

środowiska i podprogramu działań na rzecz klimatu. 

 

Podprogram działań na rzecz środowiska programu LIFE obejmuje trzy obszary 

priorytetowe: 

 

    LIFE - Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami  

    LIFE - Przyroda i różnorodność biologiczna  

    LIFE - Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska 

 
Priorytety tematyczne wszystkich obszarów priorytetowych opisano bardziej szczegółowo w 

załączniku III do rozporządzenia LIFE. 

 
Podprogram działań na rzecz klimatu obejmuje trzy obszary priorytetowe: 
 

    LIFE - Ograniczenie wpływu człowieka na klimat  

    LIFE - Dostosowanie się do zmian klimatu  

    LIFE - Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu 

 
Całkowita koperta finansowa na realizację programu LIFE wynosi 3,457 mld euro, z czego 

75% przeznacza się na podprogram działań na rzecz środowiska (2 592 491 250 euro), a  

25% na podprogram działań na rzecz klimatu (864 163 750 euro). 
 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia LIFE, co najmniej 81% całego budżetu przeznacza 

się na projekty wspierane przez dotacje na działania lub, w stosownych przypadkach, przez 

instrumenty finansowe. Drugi wieloletni program prac (WPP) na lata 2018-2020 dla 

programu LIFE przewiduje budżet w wysokości 1 243 810 000 euro na podprogram działań 

na rzecz środowiska oraz 413 250 000 euro na podprogram działań na rzecz klimatu2. 
 

W latach 2014-2020 Instytucja Zamawiająca będzie ogłaszać jeden nabór wniosków 

projektowych programu LIFE rocznie 

 
 

1.2 Co to są projekty zintegrowane? 
 

Definicja 
 

Projekty zintegrowane (dalej określane jako „IP”) zostały zdefiniowane w art. 2 

rozporządzenia LIFE i bardziej szczegółowo określone w WPP: 

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

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ), L 347/185 z 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 Instytucji Zamawiającej (UE) 2018/210 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia 
wieloletniego programu prac na lata 2018-2020 dla programu LIFE  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0210Contracting Authority 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0210Contracting


 

IP oznaczają projekty wdrażające na dużą skalę terytorialną, w szczególności w wymiarze 

regionalnym, ponadregionalnym, krajowym lub ponadnarodowym, strategie lub plany 

działań na rzecz środowiska i klimatu wymagane przez szczegółowe unijne przepisy 

dotyczące środowiska lub klimatu, opracowane zgodnie z innymi aktami unijnymi lub 

opracowane przez organy państw członkowskich, przy jednoczesnym zapewnieniu 

zaangażowania zainteresowanych stron, a także promowaniu skoordynowanego 

wykorzystania przynajmniej jednego innego odpowiedniego unijnego, krajowego lub 

prywatnego źródła finansowania. 

 

Dla obu podprogramów działań WPP na lata 2018-2020 dla programu LIFE ustala dla 

każdego z obszarów: przyroda, woda, powietrze, odpady, ograniczenie wpływu 

człowieka na klimat i dostosowanie się do zmian klimatu określone, związane z nimi 

plany, wynikające z prawa unijnego, które mają być realizowane poprzez projekty 

zintegrowane. 

 

Projekty zintegrowane powinny dążyć do pełnej realizacji przedmiotowego planu lub 

strategii. Nie oznacza to, że IP obejmie wszystkie działania przewidziane w planie lub że 

plan zostanie w pełni wykonany w okresie realizacji IP. Jednakże, IP powinien obejmować 

niektóre strategiczne działania, żeby katalizować proces i mobilizować uzupełniające 

zobowiązania i środki finansowe, które w stosownym czasie doprowadzą do pełnej 

realizacji planu lub strategii. Z tego względu IP powinien być tak skonstruowany w taki 

sposób, żeby uwzględniał ten długoterminowy cel. 
 

W takim przypadku dany plan lub strategia byłaby faktycznie realizowana w pełni poprzez 

komplementarne środki lub działania finansowane poza zakresem projektu zintegrowanego, 

z wykorzystaniem innych dostępnych środków finansowych (unijnych, krajowych lub 

prywatnych). Można spodziewać się, że niektóre z tych środków lub działań 

komplementarnych będą związane z realizacją IP, podczas gdy inne mogą być 

podejmowane po jego zakończeniu. Na ogół, oczekuje się, że beneficjenci dotacji na 

projekty zintegrowane programu LIFE – razem z innymi odpowiednimi podmiotami 

odpowiedzialnymi za działania komplementarne – zobowiążą się do realizacji 

przedmiotowego planu, a w szczególności, że odpowiednie podmioty zobowiążą się do 

realizacji przynajmniej tych działań komplementarnych, które są przewidziane we wniosku 

dotyczącym IP jako działania blisko związane z samym IP. 
 

IP powinny promować skoordynowaną mobilizację innych odpowiednich unijnych, 

krajowych lub prywatnych  źródeł finansowania w celu wdrożenia środków lub działań 

komplementarnych poza zakresem projektu zintegrowanego, w ramach przedmiotowego 

planu lub strategii, dając pierwszeństwo finansowaniu unijnemu. Natomiast w ramach 

samego IP współfinansowanie nie może pochodzić z innych unijnych źródeł 

finansowania. 
 

Oczekuje się, że IP zademonstrują skuteczną i dobrze skoordynowaną realizację planu lub 

strategii na danym obszarze geograficznym w celu osiągnięcia unijnych celów 

środowiskowych/ klimatycznych oraz dostarczą przykładów sposobu, w jaki ich sukces 

można powielić na innych obszarach geograficznych w obrębie tego samego państwa 

członkowskiego i w innych państwach członkowskich. 
 



IP powinny zawierać wysokiej jakości, wielozadaniowy mechanizm realizacji (np. mający 

zapewnić korzyści dotyczące środowiska i klimatu oraz budowanie potencjału) umożliwiający 

osiągnięcie rezultatów w innych obszarach polityki3, stworzenie synergii z tymi politykami 

oraz włączenie do nich celów działań na rzecz środowiska i klimatu.  

 

IP powinny zapewnić aktywne zaangażowanie głównych interesariuszy w projektowaniu i 

realizacji danego projektu. Oczekuje się, że zaangażowanie to zostanie zapewnione poprzez 

ich włączenie – tam gdzie to możliwe i racjonalne – jako współbeneficjentów IP albo poprzez 

ich aktywny udział w realizacji samego IP i/lub działań komplementarnych.  

Z kolei, oczekuje się, ze konstrukcja IP i skład partnerstwa projektowego mają ułatwiać 

budowanie strategicznego potencjału właściwych władz i interesariuszy oraz do niego 

prowadzić, żeby zapewnić długoterminową trwałość rezultatów i działań projektu oraz 

żeby zapewnić ich zdolność do funkcjonowania jako współwykonawców przedmiotowego  

planu lub strategii po zakończeniu IP. 
 

1.3 Zakres projektów zintegrowanych na okres lat 2018-2020 
 

1.3.1 Uwagi ogólne 
 

Zgodnie z priorytetami ustalonymi w rozporządzeniu LIFE, WPP na lata 2018-2020 dla 

programu LIFE określa, że projekty zintegrowane w ramach podprogramu działań na 

rzecz środowiska powinny mieć na celu współfinansowanie działań, których głównym 

celem jest pomaganie państwom członkowskim i władzom regionalnym/lokalnym w 

realizacji następującego określonego zbioru strategicznych planów lub strategii 

dotyczących środowiska: 

 

-  IP dotyczące przyrody powinny mieć na celu realizację priorytetowych ram działań 

(PRD) opracowanych na podstawie art. 8 dyrektywy siedliskowej,4  które mogą 

obejmować działania dotyczące zielonej infrastruktury, przyczyniające się do spójności 

sieci Natura 2000 w kontekście transgranicznym; 

 

-  IP dotyczące wody powinny mieć na celu realizację planów gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza (PGW), zgodnie z załącznikiem VII do ramowej dyrektywy wodnej5; 

 

-  IP dotyczące odpadów powinny mieć na celu realizację planów gospodarki odpadami 

(PGO) wymaganych przez art. 28 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów6;  

 

-  IP dotyczące powietrza powinny mieć na celu realizację planów ochrony  powietrza 

                                                           
3 W szczególności, dotyczącej środowiska morskiego, zgodnie z celami dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady  2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w 

dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej), OJ L 164, 

25.6.2008, s. 19. 
4 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych  oraz dzikiej 

fauny i flory (OJ L 206, 22.7.1992, s.7).  
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE  z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca 

ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej  (OJ L 327, 22.12.2000, s. 1). 
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie opadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy (OJ L 312, 22.11.2008, s. 3). 



(POP), opracowanych zgodnie z dyrektywą w sprawie jakości powietrza7, lub krajowych 

programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza (POZP), zgodnie z dyrektywą w 

sprawie krajowych pułapów emisji8. 
 

Zgodnie z priorytetami ustalonymi w rozporządzeniu LIFE, WPP na lata 2018-2020 dla 

programu LIFE określa, że projekty zintegrowane w ramach podprogramu działań na 

rzecz klimatu powinny mieć na celu współfinansowanie działań, których głównym celem 

jest pomaganie państwom członkowskim i władzom regionalnym/lokalnym oraz 

głównym interesariuszom w realizacji następującego określonego zbioru 

strategicznych planów lub strategii dotyczących klimatu: 

 

-  IP dotyczące dostosowania się do zmian klimatu powinny mieć na celu realizację 

określonych krajowych, regionalnych lub lokalnych strategii lub planów działania na 

rzecz dostosowania się do zmian klimatu; 
 

-  IP dotyczące miejskich planów ograniczenia wpływu człowieka na klimat i/lub 

dostosowania się do zmian klimatu powinny mieć na celu realizację miejskich lub 

społecznościowych planów działania zapoczątkowujących przejście do społeczeństwa 

niskoemisyjnego i/lub odpornego na zmiany klimatu; 
 

- IP dotyczące ograniczenia wpływu człowieka na klimat: krajowe, regionalne, 

branżowe lub sektorowe strategie lub plany mające na celu ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych lub przechodzenie do gospodarki niskoemisyjnej. 
 

Projekty finansowane ze środków programu LIFE w ramach jednego obszaru 

priorytetowego nie powinny utrudniać realizacji celów środowiskowych lub 

klimatycznych w ramach innego obszaru priorytetowego oraz powinny promować 

synergie między różnymi celami, przyczyniając się do lepszego funkcjonowania 

ekosystemów i zapewnienia ich usług, a także stosowania zielonych zamówień 

publicznych. 

 
 

1.3.2 Wielozadaniowy mechanizm, synergie i integracja: 
 

Spełnienie wymogu, żeby IP zawierały wysokiej jakości, wielozadaniowy  mechanizm 

realizacji, wymaga przedstawienia we wnioskach dotyczących IP kompleksowych działań 

realizujących ich główny cel (zwiększenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości 

powietrza, dobry stan wód, lepsze gospodarowanie odpadami, zwiększenie odporności na 

zmiany klimatu i/lub ograniczenie emisji gazów cieplarnianych) w taki sposób, że  

przyniesie to  również korzyści w zakresie innych celów związanych ze środowiskiem i 

klimatu9. W tym zakresie, istotne mogą być następujące aspekty: 

                                                           
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i 

czystszego powietrza dla Europy (OJ L 152, 11.6.2008, s.1).  
8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie redukcji 

krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz 

uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (OJ L 344, 17.12.2016, s. 1). 
9 W szczególności, w odniesieniu do środowiska morskiego, zgodnie z celami dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w 

dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej), OJ L 164, 

25.6.2008, s. 19. 



 

Podprogram działań na rzecz środowiska 
 

-  W odniesieniu do IP dotyczących przyrody mających na celu realizację PRD dla sieci 

Natura 2000 wkład, jaki one wnoszą w realizację innych celów unijnej strategii ochrony 

różnorodności biologicznej oraz osiągnięcie „dobrego stanu ekologicznego” w ramach 

dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej i osiągnięcie celów ramowej dyrektywy 

wodnej, takich jak: 

 

 ewaluacja, ocena  i odtworzenie ekosystemów i ich usług, 

 zwiększenie wkładu wnoszonego w różnorodność biologiczną przez rolnictwo i 

leśnictwo, 

 ograniczenie oddziaływań na różnorodność biologiczną powodowanych przez  

rybołówstwo i inne sposoby wykorzystywania zasobów przyrodniczych na 

obszarach morskich i przybrzeżnych, 

 monitorowanie inwazyjnych gatunków obcych, zapobieganie im, zwalczanie i 

kontrolowanie ich. 
 

- W odniesieniu do IP dotyczących wody mających na celu realizację planów 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (PGW) i przewidzianych w nich działań, 

takich jak ukierunkowane zalesianie, tworzenie obszarów wodno-błotnych, odtworzenie 

terenów zalewowych, wkład, jaki one wnoszą w zakresie dobrego stanu wód śródlądowych, 

pochłaniania dwutlenku węgla, ograniczenia przepływów substancji biogennych do wód 

morskich, zmniejszenia ryzyka powodziowego i wsparcia dla poprawy stanu różnorodności 

biologicznej na lądzie i w wodach. 

 

- W odniesieniu do IP dotyczących odpadów mających na celu realizację planów 

gospodarki odpadami (PGO) i/lub programów zapobiegania powstawaniu odpadów (PZPW) 

wkład, jaki one wnoszą do osiągnięcia celów ustalonych w planie działania na rzecz 

zasobooszczędnej Europy (COM(2011) 571), komunikacie w sprawie planu działań na rzecz 

zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej 

(COM/2008/0397), a także w komunikacie w sprawie europejskiego partnerstwa innowacji w 

dziedzinie surowców (COM(2012) 82) i jego strategicznego planu wdrażania przyjętego w 

dniu 25.09.2013 (1). Tam gdzie jest to stosowne, należy zwrócić odpowiednią uwagę na 

odpady morskie. 

 

- W odniesieniu do IP dotyczących powietrza mających na celu realizację planów 

ochrony powietrza (POP) ich wkład w spełnienie wielu wymagań strategii UE w sprawie 

jakości powietrza (m.in. wkład w realizację krajowych programów ograniczania 

zanieczyszczenia powietrza), wkład w działania dotyczące miast, zużycia energii, transportu 

i praktyki rolniczej, np. poprzez: 

 

 przyczynienie się do zmniejszenia jednocześnie stężenia wielu zanieczyszczeń     

(pyłu zawieszonego (PM), NO2, O3, NH3), 

 wkład w osiągnięcie wartości dopuszczalnych określonych w regionalnych planach 

ochrony powietrza przyjętych na podstawie dyrektywy 2008/50/WE oraz 

jednocześnie w zmniejszenie emisji w celu wypełnienia nowych zobowiązań 

dotyczących krajowych pułapów emisji na poziomie krajowym, 



 ograniczenie problemów hałasu poprzez ich powiązanie ze strategią 

zrównoważonej mobilności miejskiej i/lub planem ograniczenia hałasu bądź poprzez 

uwzględnienie w nich tych problemów, 

 zachęcanie do innowacyjnych, lokalnych i regionalnych projektów energetycznych 

dotyczących miejsc zagrożenia jakości powietrza ze względu na poziom pyłu 

zawieszonego na obszarach, na których w dalszym ciągu w wysokim stopniu 

wykorzystuje się do celów grzewczych spalanie węgla i biomasy, 

 promowanie innowacyjnych i wysokiej jakości rozwiązań w zakresie spalania 

biomasy i ich właściwego zastosowania, 

 ograniczenie zużycia energii poprzez powiązanie IP z krajowymi planami działań na 

rzecz efektywności energetycznej, o których mowa w dyrektywie 2012/27/UE, bądź 

włączenie ich do tych planów, 

 wspieranie wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk EKG ONZ w celu ograniczenia 

emisji z rolnictwa, co powinno również przyczynić się do ograniczenia strat na 

skutek emisji z rolnictwa do wód. 
 

Ponadto wyższą ocenę punktową mogą uzyskać projekty wykazujące synergie z działaniami 

finansowanymi lub ubiegającymi się o finansowanie w ramach podprogramu działań na rzecz 

klimatu programu LIFE, w szczególności, jeśli oczekuje się, że synergie te pozytywnie wpłyną 

na ochronę różnorodności biologicznej. 
 

Podprogram działań na rzecz klimatu 
 

- W odniesieniu do IP dotyczących wdrażania strategii lub planów działań na rzecz 

dostosowania się do zmiany klimatu  ich wkład w osiągnięcie celów strategii UE w 

zakresie przystosowywania się do zmian klimatu, w tym podejść ekosystemowych oraz 

wsparcia dla poprawy ochrony  różnorodności biologicznej i przyrody. Ponadto istotny jest 

wkład w ograniczenie wpływu człowieka na klimat, poprawę zarządzania i budowanie 

potencjału w zakresie zmian klimatu oraz włączenie celów klimatycznych do różnych 

sektorów. 

 

- W odniesieniu do IP dotyczących wdrażania miejskich planów działań na rzecz 

przejścia do społeczeństwa niskoemisyjnego i odpornego na zmiany klimatu, ich 

wkład we wdrożenie „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” i „Porozumienia 

Burmistrzów w sprawie dostosowania się do zmiany klimatu”. Ponadto istotny jest wkład w 

poprawę zarządzania, podnoszenie świadomości i budowanie potencjału oraz włączenie 

celów klimatycznych do różnych obszarów polityki. 

 

- W odniesieniu do IP dotyczących wdrażania strategii i planów działań mających na celu 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych lub planów działania na rzecz przejścia do 

gospodarki niskoemisyjnej ich wkład we wdrożenie i rozwój polityki i ustawodawstwa Unii 

w dziedzinie ograniczenia wpływu człowieka na klimat, w tym w zakresie unijnego systemu 

handlu uprawnieniami do emisji (ETS), decyzji w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego w 

sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji , dyrektywy w 

sprawie odnawialnych źródeł energii (OZE), rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów 

cieplarnianych oraz decyzji regulującej rozliczanie emisji i pochłaniania gazów 

cieplarnianych związanych z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i 



leśnictwem (LULUCF). Ponadto istotny jest wkład w dostosowanie do zmian klimatu, 

poprawę zarządzania i budowanie potencjału oraz włączenie celów ograniczenia wpływu 

człowieka na klimat do różnych obszarów polityki. 
 

Ponadto wyższą ocenę punktową mogą uzyskać projekty wykazujące synergie z działaniami 

finansowanymi lub ubiegającymi się o finansowanie w ramach podprogramu działań na rzecz 

środowiska programu LIFE, w szczególności, jeśli oczekuje się, że synergie te pozytywnie 

wpłyną na odporność na zmiany klimatu i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 

 

W przypadku obu podprogramów projekty finansowane w ramach jednego obszaru 

priorytetowego, które mogłyby utrudniać realizację celów środowiskowych lub klimatycznych 

w ramach innego obszaru priorytetowego, prawdopodobnie uzyskają niższą ocenę 

punktową, jeśli ten wpływ nie zostanie jasno wyjaśniony i uzasadniony we wniosku w 

kontekście ogólnego zapewnienia usług ekosystemowych i nie zostaną przewidziane 

właściwe środki jego łagodzenia. 

 

Ponadto wszystkie projekty zostaną również poddane ocenie pod kątem ich wkładu w 

osiągnięcie celów gospodarczych i społecznych. 
 

1.3.3 Możliwość powielenia lub przeniesienia: 
 

Możliwość powielenia lub przeniesienia oznacza zdolność do powielenia projektu w innych 

regionach tego samego państwa członkowskiego lub w innych państwach członkowskich w 

czasie i po realizacji IP.  Skuteczne powielenie i możliwość przeniesienia wymagają od 

samego początku jasnego planu, strategii ewaluacji, strategii budowania potencjału (w 

zakresie kwalifikacji, komunikacji, finansowania) i strategii wykorzystania osiągnięć, która 

osiągnie swoją masę krytyczną w czasie realizacji projektu i/lub w krótkim i średnim okresie 

po zakończeniu projektu programu LIFE.  
 

Wykracza to poza transfer wiedzy i tworzenie sieci, a zakłada zastosowanie w praktyce w 

innym miejscu technik, metod lub strategii opracowanych i stosowanych w projekcie.  

Można to osiągnąć realizując niektóre z działań związanych z IP tylko w ograniczonej części 

obszaru, na którym realizowany jest IP (np. w przypadku IP dotyczących powietrza tylko w 

jednym z pięciu miast uczestniczących w ogólnym IP), i powielając je poprzez działania 

komplementarne na całym obszarze objętym IP (np. we wszystkich 5 miastach) oraz 

objętym planem (np. w całym regionie lub kraju). W odniesieniu do IP dotyczących wody, po 

wypróbowaniu szeregu środków odtworzenia rzek na dużą skalę w ramach IP, najbardziej 

skuteczne środki (które przynoszą najszersze korzyści ekosystemom i społeczeństwu) byłyby 

włączone do wszystkich PGO w ramach najbardziej odpowiednich funduszy unijnych lub 

krajowych w innych regionach w następnym cyklu planowania. 

 

W odniesieniu do IP dotyczących dostosowania się do zmian klimatu, po wypróbowaniu 

szeregu środków dostosowania się do zmian klimatu  na dużą skalę w ramach IP, najbardziej 

skuteczne środki (które przynoszą najszersze korzyści ekosystemom i społeczeństwu) 

powinny być zastosowane na całym obszarze objętym IP oraz objętym planem (np. w całym 

regionie lub kraju) albo w innych regionach lub państwach członkowskich.  
 

 
 
 



1.4 Finansowanie projektów zintegrowanych 
 
 

Budżet 
 

Nie ma określonego minimalnego poziomu budżetu IP. Jednakże, beneficjenci powinni mieć 

świadomość, że oczekuje się, iż pod względem skali wnioski dotyczące IP będą duże i 

ambitne ze znacznym budżetem, znacznie przekraczającym średni poziom dotacji 

przyznawanej na „projekty tradycyjne” programu LIFE.  

 

Przewiduje się, że w ramach  programu  LIFE zostanie przyznane – średnio – 10 mln euro 

na każdy IP (tj. łączny budżet projektu wynosiłby około 17 mln euro). 
 

Wnioskodawcy powinni mieć świadomość, że w zależności od dostępności środków 

finansowych na dany rok budżetowy oraz uwzględniając liczbę wniosków kwalifikujących się 

do finansowania, konieczne może być zmniejszenie wnioskowanej kwoty przyznawanej w 

ramach programu LIFE. Może tak się zdarzyć szczególnie wtedy, gdy wnioskowana kwota 

przekracza wspomnianą powyżej średnią kwotę przyznawaną w  ramach programu LIFE. 

 

Należy zauważyć, że łączny orientacyjny budżet dostępny dla naboru na IP w 2019 r. w 

ramach podprogramu działań na rzecz środowiska wynosi około 97 mln euro, a w 

ramach podprogramu działań na rzecz klimatu około 26 mln euro. 

 

Poziom współfinansowania projektów zintegrowanych 

Maksymalny poziom współfinansowania IP w ramach programu LIFE wynosi 60% 

łącznych kwalifikowalnych kosztów projektu. Pozostałe 40% kosztów powinien w pełni 

pokryć wkład własny beneficjentów projektu lub powinny one zostać uzupełnione przez 

podmioty współfinansujące. Żeby uniknąć wszelkiego potencjalnego podwójnego 

finansowania projektów z funduszy UE, wspomniane 40% nie może pochodzić z 

żadnych innych funduszy UE. Oznacza to, że określone działania ukierunkowane i 

współfinansowane w ramach środków finansowych LIFE nie mogą otrzymać 

współfinansowania z jakiegokolwiek innego funduszu UE. 

 

Uwaga: Zobowiązania finansowe wynikające z zastosowania zasady „zanieczyszczający 

płaci”, takie jak grzywny lub obowiązkowe płatności kompensacyjne za szkody w 

środowisku, nie będą w żadnych okolicznościach współfinansowane w ramach programu 

LIFE. 
 

Mobilizacja i komplementarność funduszy innych niż LIFE 

 

Jedną z podstawowych cech IP jest to, że muszą one mobilizować inne fundusze (unijne, 

krajowe lub prywatne) na sfinansowanie komplementarnych środków lub działań w 

ramach przedmiotowego planu lub strategii, ale poza zakresem samego IP. W tym celu 

można – i, w istocie, powinno się – wykorzystać finansowanie z innych funduszy UE. 

Na poniższych stronach omówiono warunki  uznania działania za komplementarne oraz 

funduszy za zmobilizowane. 



 

Plan/strategia wdrażana przez projekt zintegrowany: 

Działania/środki komplementarne (X, Y, Z…) finansowane przez  

fundusze inne niż LIFE (unijne/krajowe/prywatne)… 

 

Z tego względu wniosek dotyczący IP powinien nie tylko określać fundusze, które zostaną 

przeznaczone na realizację projektu, ale również powinien przestawić zbiorczy opis 

działań komplementarnych, które będą wykonywane w okresie realizacji projektu 

zintegrowanego z wykorzystaniem źródeł zmobilizowanych poza zakresem IP 

programu LIFE. 

 

 

Z tego względu wniosek dotyczący IP powinien nie tylko określać fundusze, które przyczynią 

się do realizacji projektu, ale również powinien przestawić krótki opis działań 

komplementarnych, które będą wykonywane w okresie realizacji IP z wykorzystaniem 

źródeł finansowania zmobilizowanych poza zakresem projektu programu LIFE. 
 

Należy pamiętać, że IP musi być w stanie zmobilizować co najmniej jedno odpowiednie 

unijne, krajowe lub prywatne źródło finansowania w celu sfinansowania działań 

komplementarnych potrzebnych do realizacji przedmiotowego planu lub strategii. 

 

Ogólną koncepcję projektu zintegrowanego ilustruje poniższy schemat. 

 

 

 

 

Projekt zintegrowany w ramach LIFE  

Współfinansowanie z  
LIFE: 

Do 60% 

Wkład własny: 

40% 

Bez udziału żadnych 
innych funduszy UE!!! 

 

  

Wnioskodawcy powinni więc zaprojektować IP programu LIFE wybierając z jednego 

przedmiotowego planu lub strategii spójny zbiór środków lub działań, dla których 

program LIFE jest najbardziej odpowiednim źródłem finansowania. Inne środki lub 

działania komplementarne powinny być finansowane z innych (unijnych, krajowych lub 

prywatnych) źródeł finansowania oraz powinny być realizowane jako komplementarne 

wobec interwencji w ramach programu LIFE. 
 

W szczególności, program LIFE powinien być komplementarny wobec innych głównych 

unijnych programów finansowania, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, INTERREG, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz programu Horyzont 2020 (ramowego programu na 

rzecz badań naukowych i innowacji). Jednocześnie, komplementarne finansowanie mogą 

również zapewnić inne instrumenty finansowe, takie jak JESSICA, mechanizm finansowania 



kapitału naturalnego (NCFF)10 itd., chociaż środki z NCFF nie będą uznane za 

zmobilizowane, ze względu na wsparcie mechanizmu przez LIFE. 
 

Poza tymi unijnymi źródłami finansowania, można również wziąć pod uwagę darczyńców 

międzynarodowych (np. EFTA, fundusze UNESCO itd.), krajowych lub prywatnych. Należy 

zauważyć, że fundusze międzynarodowe, krajowe lub prywatne mogą również zapewnić 

współfnansowanie do 40% kwalifikowalnych kosztów samego IP, które musi pokryć jego 

beneficjent/beneficjenci.  
 

Działania komplementarne powinny zawsze wdrażać ten sam plan lub strategię na dużą 

skalę, której dotyczy IP. Ich komplementarność mogłaby mieć formę:  
 

    Działań  podobnych do finansowanych przez IP programu LIFE, ale 

realizowanych na innym obszarze geograficznym. W ten sposób działania 

realizowane w ramach IP byłyby powielane w większej skali. Pozwoliłoby to 

rozwiązać dany zbiór krytycznych problemów, być może na całym obszarze 

objętym planem (np. zapewniając usunięcie wszystkich przeszkód 

utrudniających migrację ryb od źródła do morza na obszarze dorzecza lub 

części zlewni). 
 

     Działań innych niż realizowane w ramach IP programu LIFE, lecz 

komplementarnych wobec nich, realizowanych na tym samym obszarze 

geograficznym co IP. Pozwoliłoby to na realizację szerszego zakresu działań 

przewidzianych w planie/strategii na tym obszarze (np. żeby odtworzyć rzeki, 

można by ustanowić 10-metrowe strefy buforowe w ramach programów 

rozwoju obszarów wiejskich, przeszkody utrudniające wędrówkę ryb mogłyby 

zostać usunięte w ramach funduszy na rybołówstwo, zaś tereny zalewowe 

mogłyby zostać odtworzone w niektórych miejscach ze środków finansowych 

programu LIFE).  
 

W większości przypadków, żeby zapewnić możliwie jak największy efekt IP programu LIFE i 

działań komplementarnych, przewiduje się kombinację dwóch opisanych powyżej form 

komplementarności. 

Na ocenę europejskiej wartości dodanej IP wpłynie  jakość skoordynowania z innym/i 

mechanizmem/mechanizmami finansowania i poziom  mobilizacji funduszy 

komplementarnych oraz prawdopodobieństwo ich faktycznej mobilizacji, a także ich związek 

funkcjonalny z planem, który ma być realizowany. 
 

Z tego względu, należy podkreślić, że dla celów IP finansowanie komplementarne może 

zostać uznane za „zmobilizowane” tylko wtedy, gdy takie finansowanie: 

 

-   nie zostało przyznane jednemu z beneficjentów IP lub przez niego wydane przed 

uruchomieniem obecnego naboru wniosków. W wyjątkowych przypadkach i na 

podstawie jasnego uzasadnienia wnioskodawców mogą również być zatwierdzone 

fundusze przyznane przed tą datą, ale w żadnym przypadku nie zostaną 

zatwierdzone fundusze przyznane lub wydane przed uruchomieniem naboru 

                                                           
10 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm


wniosków programu LIFE 2017 (28.04.2017); oraz 

 
-  zostało przyznane/potwierdzone przez odpowiednie źródło finansowania do czasu  

przedłożenia pełnego wniosku i potwierdzone przez oficjalny list intencyjny (tj. 

formularz A8) podpisany przez właściwy podmiot reprezentujący źródło 

finansowania, wyraźnie potwierdzający dostępność finansowania 

komplementarnego lub faktyczne zobowiązanie do zapewnienia finansowania 

komplementarnego; lub 
 

-   przy braku faktycznego przyznania/potwierdzenia do czasu przedłożenia pełnego 

wniosku, jeśli oficjalny list intencyjny został podpisany przez właściwy podmiot 

reprezentujący źródło finansowania określone przez wnioskodawcę, potwierdzając 

możliwą kwalifikowalność działań planowanych przez wnioskodawcę do 

sfinansowania z tego źródła oraz wskazując termin i prawdopodobieństwo 

zobowiązania do finansowania w przyszłości. 
 

Jeśli z obiektywnych przyczyn, takich jak terminy składania wniosków do innych 

funduszy, nie zostaną spełnione te ogólne wymagania dotyczące „mobilizacji 

dodatkowych źródeł finansowania”, wnioskodawcy muszą przedstawić – najpóźniej 

razem ze swoim pełnym wnioskiem – odpowiednie uzasadnienie braku formalnego 

zobowiązania lub  listu intencyjnego dotyczącego danych środków finansowych. 
 

W każdym przypadku, żeby wniosek był kwalifikowalny, razem z pełnym wnioskiem 

należy przedłożyć co najmniej jeden list intencyjny, wyraźnie potwierdzający 

dostępność finansowania komplementarnego lub faktyczne zobowiązanie do 

zapewnienia finansowania komplementarnego, które trzeba zmobilizować.  
 

Spełniając wymóg mobilizacji finansowania dla działań komplementarnych, wnioskodawcy 

muszą przestrzegać postanowień art. 8 rozporządzenia LIFE.  Zgodnie z nimi, działania 

wspierane w ramach programu LIFE muszą zapewnić spójność i synergie oraz unikanie 

wzajemnego nakładania się na siebie tego programu i innych programów finansowania UE. 

W szczególności, Instytucja Zamawiająca i państwa członkowskie muszą zapewnić 

koordynację z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem 

Społecznym, Funduszem Spójności, Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Europejskim Funduszem Morskim i Rybacki oraz programem Horyzont 

2020. 
 

Z tego względu istotne znaczenie ma to, żeby przed złożeniem swojego dokumentu 

koncepcyjnego dla IP i pełnego wniosku beneficjenci dokładnie sprawdzili, czy działania 

planowane w ramach samego IP już są finansowane lub bardziej odpowiednie mogłoby 

być ich sfinansowanie w ramach innych funduszy unijnych. 
 

Ponadto w fazie rewizji projektu właściwy organ krajowy może być również zobowiązany do 

wskazania kroków, które podjął, żeby zapewnić koordynację i komplementarność 

finansowania w ramach programu LIFE z innymi unijnymi programami finansowania. 
 

Przykłady 
 

Koncepcję IP oraz komplementarnych działań i finansowania pokazują poniższe schematy, 

przedstawiające przykłady wdrażania priorytetowych ram działań (PRD), planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (PGW) i planu dostosowania się do zmian 



klimatu, przy użyciu środków finansowych programu LIFE i mobilizacji innych źródeł 

finansowania w celu realizacji działań przewidzianych w planie na dany okres. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Schemat 1: Wdrażanie priorytetowych ram działań (PRD). 

 

Właściwy organ odpowiedzialny za wdrażanie PRD przedkłada wniosek dotyczący IP w 

ramach programu LIFE, obejmujący określone działania związane z PRD. Wniosek również 

pokazuje, jak zostaną wykorzystane inne fundusze (przynajmniej jeden) do sfinansowania 

działań komplementarnych.  

[w osobnym pliku] 

 
 

 
 

 
 

 
 

Na schemacie tym pokazano szczegółowo zaangażowanie i mobilizację różnych 

funduszy unijnych, ale pokazane lub komplementarne interwencje mogłyby być 

również sfinansowane w ramach programów i funduszy krajowych lub prywatnych 

w celu wdrożenia danego planu lub strategii  na poziomie regionalnym lub 



krajowym. 

 

IP i związane z nim działania komplementarne stanowią tylko jeden krok w procesie 

ewolucyjnym, który juz się rozpoczął i będzie dalej przebiegał w postaci kolejnych iteracji 

działań w zakresie planowania i realizacji. Ostatecznym celem tego procesu dla IP 

dotyczącego przyrody jest właściwy stan ochrony wszystkich siedlisk i gatunków. Ta 

sama logika obowiązuje w przypadku każdego IP, nawet jeśli cele końcowe mogą być 

odmienne.  
 



 
 

Schemat 2: Wdrażanie planu  gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (PGW).  

Właściwy organ odpowiedzialny za wdrażanie PGW przedkłada wniosek dotyczący IP w 

ramach programu LIFE, obejmujący określone działania związane z PGW. Wniosek również 

pokazuje, jak zostaną wykorzystane inne fundusze (przynajmniej jeden) do sfinansowania 

działań komplementarnych. 

[w osobnym pliku] 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  
 

 
 

Schemat 3: Wdrożenie strategii dostosowania się do zmian klimatu. 

 

Właściwy organ odpowiedzialny za wdrażanie strategii dostosowania się do zmian klimatu 

przedkłada wniosek dotyczący IP w ramach programu LIFE, obejmujący określone działania 

określone w planie działań na rzecz dostosowania się do zmian klimatu. Wniosek również 

pokazuje, jak zostaną wykorzystane inne fundusze (przynajmniej jeden) do sfinansowania 

działań komplementarnych. 

 

 
. 

 
 
 

 

Competent body submits proposal for an IP 
under 
LIFE covering specific activities  

Właściwy organ przedkłada wniosek dotyczący IP w 
ramach programu LIFE, obejmujący określone 
działania 

Adaptation Strategy Objectives Cele strategii dostosowania się do 
zmian klimatu 

Inter-regional /transboundary cooperation Współpraca 



międzyregionalna/transgraniczna 

Climate change vulnerability assessments Ocena wrażliwości na zmiany klimatu 

Pilot projects in sectors Projekty pilotażowe w sektorach 

Ecosystem-based approaches Podejścia ekosystemowe  

Improve knowledge Poprawa wiedzy 

Communication and awareness Komunikacja i podniesienie świadomości  

Research Badania 

Agricultural measures Środki rolnicze 

Large infrastructure Duża infrastruktura 

Forests Lasy 

Mainstreaming into other policy areas Włączenie do innych obszarów polityki 

Coastal areas Obszary przybrzeżne 

LIFE IP 60% EC cofunding% IP LIFE UE 60% + współfinansowanie  40% 

National/private funds Fundusze krajowe/prywatne 

Cohesion Fund Fundusz Spójności 

Horizon 2020 Horyzont  2020 

ERDF EFRR 

EARDF EFRROW 

ESF EFS 

EMFF EFMR 

FULL PLAN IMPLEMENTATION 
Followed by further plans in subsequent 
periods 

PEŁNA REALIZACJA PLANU 

Po której następują dalsze plany w 
kolejnych okresach 

INCREASED RESILIENCE TO CLIMATE 
CHANGE 

ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA 
ZMIANY KLIMATU  

Complementary actions:  
At least one other 
relevant Union, national 
or private funding source 
mobilised 

Działania komplementarne: 

Mobilizacja co najmniej jednego unijnego, 
krajowego lub prywatnego źródła finansowania 

 

 

Na schemacie tym pokazano szczegółowo zaangażowanie i mobilizację różnych 

funduszy unijnych. Komplementarne interwencje mogą być również sfinansowane w 

ramach programów i funduszy  krajowych lub prywatnych w celu wdrożenia danego planu 

lub strategii. 

 

IP i związane z nim działania komplementarne stanowią tylko jeden krok w procesie 

ewolucyjnym, który już się rozpoczął i będzie dalej przebiegał w postaci kolejnych iteracji 

działań w zakresie planowania i realizacji. Ostatecznym celem tego procesu dla IP 

dotyczącego dostosowania się do zmian klimatu jest zwiększenie odporności na zmiany 

klimatu. Ta sama logika obowiązuje w przypadku IP dotyczących ograniczenia wpływu 

człowieka na zamiany klimatu, nawet jeśli cele końcowe mogą być odmienne.

 
 
1.5 Proces składania wniosków dotyczących projektów zintegrowanych 

Proces składania i wyboru wniosków dotyczących IP został zaprojektowany w oparciu o 

przewidzianą w rozporządzeniu LIFE dwuetapową procedurę. Szczegółowe elementy 

tego procesu oraz konkretne kryteria kwalifikowalności i przyznania finansowania 

określono w wieloletnim programie prac na lata 2018-2020 dla programu LIFE (WPP). 

Proces ten powinien ułatwić działania potencjalnych wnioskodawców i zapewnić, że 



otrzymają możliwie jak najlepsze wytyczne ze strony Instytucji Zamawiającej  w czasie 

tego procesu i w ten sposób zoptymalizują jakość projektów, które ostatecznie uzyskają 

finansowanie w ramach programu LIFE. Kolejność działań jest uporządkowana w taki 

sposób, że odpowiada stopniowemu opracowywaniu i doskonaleniu każdego wniosku. 

 
 

Etap 1 – Złożenie dokumentu koncepcyjnego: 

Wnioskodawca powinien złożyć dokument koncepcyjny projektu, w którym powinien: 

 streścić kontekst i wskazać geograficzną lokalizację/lokalizacje projektu; 

 przedstawić główne cele projektu;  

 opisać główne działania i środki przewidziane na realizację samego IP, łącznie z 

ich całkowitymi kosztami (czyli nie budżet podzielony na pozycje) dla całego okresu 

realizacji projektu; 

 streścić powiązane działania komplementarne (realizowane poza IP, dla których 

przewidziane jest finansowanie komplementarne); 

 nakreślić oczekiwany wkład w realizację planu/strategii; 

 opisać oczekiwane wyniki jakościowe i ilościowe (główne rezultaty i osiągnięcia); 

 wskazać potencjalnych beneficjentów i interesariuszy, którzy, jak się oczekuje, 

będą zaangażowani w realizację projektu; 

 przestawić skrótowe informacje o długoterminowych aspektach trwałości projektu 

(m.in. w zakresie budowania potencjału); 

 opisać oczekiwane główne ograniczenia i czynniki ryzyka. 
 
 

Do dokumentu koncepcyjnego należy dołączyć, co następuje: 
 

 Pełny odpis odpowiedniego planu lub strategii (określonego w punkcie 1.3.1),  

którą ma wdrażać IP.  Plan lub strategia powinny zostać oficjalnie przyjęte przez 

właściwy organ do chwili złożenia dokumentu koncepcyjnego, a Komisja powinna 

uznać, że mają one akceptowalną jakość. W przypadku, gdy jeszcze nie zostały 

oficjalnie przyjęte, wnioskodawca musi przedstawić notkę wyjaśniającą stan ich 

przyjmowania i oczekiwany termin przyjęcia.  W takim przypadku ich przyjęcie musi 

nastąpić przed terminem złożenia pełnego wniosku dotyczącego IP. Jeśli nie 

przewiduje się ich oficjalnego przyjęcia, wnioskodawca powinien wykazać, że plan 

przeszedł wszystkie kroki proceduralne przewidziane w podstawie prawnej, aby 

został on uznany za ostateczny. W przypadku IP dotyczących przyrody za odpowiedni 

plan uznaje się PRD oficjalnie złożone do Komisji Europejskiej. 

 Plan finansowy (według formularza CNf), opisujący całkowite finansowanie  

projektu i wykazujący mobilizację funduszy (innych niż LIFE) na realizację środków 

lub działań komplementarnych wobec IP w ramach przedmiotowego planu lub 

strategii. Tam gdzie to stosowne, plan finansowy powinien uwzględniać rozwiązania 

finansowe przewidziane we wdrażanym planie lub strategii. 

 

Punkt 3.2 niniejszych wytycznych zawiera informacje dotyczące sposobu wypełniania 

formularzy dla dokumentu koncepcyjnego (formularzy CN). Jeśli wnioskodawca uważa, że 

jest to potrzebne, może również przedłożyć inne dokumenty pomocnicze poza 

planem/strategią i planem  finansowym - takie jak mapy, zdjęcia, schematy, wykresy itd. 
 



Etap 2 – Złożenie pełnego wniosku dotyczącego projektu zintegrowanego 
 

Jeśli Instytucja Zamawiająca przyjmie dokument koncepcyjny, dany wnioskodawca 

zostanie zaproszony do przedłożenia pełnego wniosku, zawierającego wszystkie 

formularze, wypełnione w stosowny sposób, zgodnie z rozdziałem 3 niniejszych 

wytycznych.  Po wydaniu zaproszenia do przedłożenia pełnego wniosku nastąpi faza 

pisemnych pytań i odpowiedzi, umożliwiająca wnioskodawcom wyjaśnienie wątpliwości, a 

wynikające z niej informacje zostaną udostępnione wszystkim zaproszonym 

wnioskodawcom.  

 
W pełnym wniosku należy w szczególności: 

 
 przedstawić szczegółowo kontekst i określić geograficzną lokalizację/lokalizacje IP; 

 określić współbeneficjentów i interesariuszy, którzy, jak się oczekuje, będą 

zaangażowani w realizację projektu,  w tym rolę, jaką będą odgrywać w realizacji 

projektu; 

 przedstawić cele projektu; 

 opisać działania i środki przewidziane na realizację samego IP, łącznie z ich 

kosztami ujętymi w budżecie; 

 opisać oczekiwane wyniki jakościowe i ilościowe (rezultaty i osiągnięcia) IP; 

 przedstawić podsumowanie wymienionych powyżej aspektów również dla 

powiązanych działań komplementarnych (realizowanych poza IP, dla których 

przewidziane jest finansowanie komplementarne);  

 przestawić szczegółowe informacje o długoterminowej trwałości projektu (m.in. o 

aspektach budowania potencjału). 
 

Żeby wykazać dostępność środków finansowych, które wnioskodawcy zamierzają 

zmobilizować na sfinansowanie działań komplementarnych, z pełnym wnioskiem 

należy przedłożyć oficjalny list intencyjny (formularz A8) podpisany przez organ 

zarządzający odpowiedniego źródła finansowania lub podmiot je reprezentujący. List 

intencyjny powinien wskazać status zobowiązania finansowego, wyraźnie potwierdzając 

dostępność finansowania komplementarnego lub faktyczne zobowiązanie do 

zapewnienia finansowania komplementarnego albo potwierdzając kwalifikowalność 

(potencjalnego) wniosku o finansowanie i prawdopodobieństwo jego przyznania oraz 

oczekiwaną (i, w stosownym przypadku, maksymalną) wielkość finansowania, a także 

wskazując termin i prawdopodobieństwo zobowiązania do finansowania w przyszłości. 

 

Należy zauważyć,  że aby wniosek był kwalifikowalny, razem z pełnym wnioskiem 

należy przedłożyć co najmniej jeden list intencyjny, wyraźnie potwierdzający 

dostępność finansowania komplementarnego lub faktyczne zobowiązanie do 

zapewnienia finansowania komplementarnego. 
 

Mimo że co do zasady pełny wniosek powinien stanowić szczegółowe rozwinięcie 
dokumentu koncepcyjnego, to może zawierać odmienną treść w celu jego 
udoskonalenia, m.in. pod względem czasu realizacji projektu lub struktury 
partnerstwa. 
 

 



Wnioskodawcy muszą ponownie przedłożyć przedmiotowy plan/strategię z pełnym 

wnioskiem tylko w przypadku, gdy od czasu złożenia dokumentu koncepcyjnego 

przyjęto nową, zaktualizowaną wersję planu/strategii. W takim przypadku ich ponowne 

złożenie jest obowiązkowe. 

 

Jeśli przedmiotowy plan/strategia nie została przyjęta w czasie składania dokumentu 

koncepcyjnego, to jej oficjalne przyjęcie musi nastąpić przed złożeniem pełnego 

wniosku i musi być do niego dołączona (z wyjątkami omówionym w poprzednim 

podpunkcie (Etap 1)). 

 

Przygotowując wniosek wnioskodawcy mogą skonsultować się z odpowiednim Krajowym 

Punktem Kontaktowym programu LIFE. Pełny wykaz nazwisk i adresów kontaktowych 

można znaleźć na stronie LIFE pod adresem:  
 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-national-contact-points 
 

Oczekuje się, że indywidualne umowy o dotację zostaną podpisane w październiku 2020 
r. (zob. szczegółowy harmonogram w załączniku 1). 
 
 
1.6 Kto może złożyć dokument koncepcyjny i/lub wniosek dotyczący projektu 
zintegrowanego? 
 

Podczas gdy wnioski dotyczące innych projektów programu LIFE może składać każda 

osoba prawna zarejestrowana w Unii Europejskiej, w przypadku IP zdecydowanie zaleca 

się, żeby zarówno dokument koncepcyjny, jak i pełny wniosek przedkładał właściwy 

organ lub podmiot odpowiedzialny za wdrażanie planu lub strategii, których dotyczy 

IP. W każdym przypadku właściwy organ musi uczestniczyć w projekcie jako beneficjent 

(beneficjent koordynujący lub współbeneficjent).W razie przyznania dotacji organizacja 

składająca dokument koncepcyjny i/lub wniosek dotyczący IP stanie się beneficjentem 

koordynującym. 
 

W wyjątkowych i dobrze uzasadnionych przypadkach wnioskodawca składający pełny 

wniosek może być kimś innym niż wnioskodawca, który przedłożył dokument 

koncepcyjny (w przypadku restrukturyzacji administracji publicznej w danym 

kraju/regionie albo w czasie procesu oceny  dokumentu koncepcyjnego może zostać 

ustalony bardziej właściwy organ/podmiot do kierowania projektem). 
 

Wnioskodawcy mogą należeć do jednej z następujących trzech kategorii: 1) podmioty 

publiczne, 2) podmioty prywatne o charakterze komercyjnym i 3) podmioty prywatne o 

charakterze niekomercyjnym ( w  tym organizacje  pozarządowe).  
 

Termin „podmioty publiczne” oznacza krajowe organy publiczne, niezależnie od ich formy 

organizacyjnej  – struktury na poziomie centralnym, regionalnym lub lokalnym  – lub różne 

instytucje przez nie kontrolowane, pod warunkiem, że działają one w imieniu lub w ramach 

kompetencji danego krajowego organu publicznego. W przypadku podmiotów 

zarejestrowanych jako podmioty prawa prywatnego, które dla celów tego naboru pragną, 

żeby je uznać za równoważne wobec „podmiotów prawa publicznego”, powinny one 

przedstawić dowody na to, że spełniają wszystkie kryteria obowiązujące wobec 

podmiotów prawa publicznego i że w razie zaprzestania przez nie działalności ich prawa i 

obowiązki, zobowiązania i długi zostaną scedowane na podmiot publiczny. Pełną definicję 

można znaleźć w „Deklaracji podmiotu publicznego” (formularz A3a). 
 

Wnioskodawca musi wykazać swój status prawny (wypełniając formularz wniosku A2), 

potwierdzając zgodną z prawem rejestrację w UE. 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-national-contact-points


 

W „Zasadach oceny wniosków dotyczących projektów zintegrowanych LIFE 2019” 

przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące obowiązkowych dokumentów 
administracyjnych, które trzeba złożyć razem z wnioskiem, w zależności od statusu 
prawnego beneficjenta koordynującego. 
 

1.7 Kto może uczestniczyć w projekcie zintegrowanym? 
 

Kiedy już wniosek zostanie zaakceptowany do współfinansowania w ramach programu 

LIFE, wnioskodawca stanie się beneficjentem koordynującym, który będzie 

pojedynczym punktem kontaktowym dla Instytucji Zamawiającej i jedynym beneficjentem 

składającym do Instytucji Zamawiającej raporty o postępach w realizacji projektu pod 

względem technicznym i finansowym. 
 

Beneficjent koordynujący otrzymuje unijne współfinansowanie od Instytucji Zamawiającej i 

zapewnia jego podział w sposób określony w umowach partnerstwa zawartych z 

współbeneficjentami. Beneficjent koordynujący musi być bezpośrednio zaangażowany w 

techniczną realizację projektu i rozpowszechnianie jego rezultatów.   
 

Beneficjent koordynujący musi ponieść część kosztów projektu i musi w ten sposób 

wnieść wkład finansowy do budżetu projektu. Z tego względu nie może otrzymać zwrotu 

100% poniesionych przez niego kosztów. 
 

Poza beneficjentem koordynującym, ze względu na wymóg aktywnego zaangażowania 

kluczowych interesariuszy, żeby wniosek dotyczący IP był kwalifikowany, musi 

obejmować jednego lub więcej współbeneficjentów. Charakter i zakres beneficjentów 

powinien zapewnić wartość dodaną dla projektu, wzmocnić wykonalność lub charakter 

demonstracyjny wniosku, jego europejską wartość dodaną i/lub możliwość przeniesienia 

jego rezultatów i zdobytego w nim doświadczenia. Skład partnerstwa projektowego 

(beneficjentów) powinien również uwzględniać długoterminową trwałość rezultatów i 

działań w ramach projektu oraz wymóg budowania potencjału, zapewniającego 

ostateczne wdrożenie całego planu/strategii. 
 

Jednakże, pamiętając o tych oczekiwaniach, wnioskodawcy powinni unikać przekraczania 

rozsądnej liczby beneficjentów, żeby w dalszym ciągu można było efektywnie zarządzać 

działaniami w ramach projektu. W przypadku, gdy okaże się, że liczba interesariuszy 

przekracza taki rozsądny poziom, należy określić formę zaangażowania inną niż rola 

współbeneficjenta.  Opracowując pełny wniosek beneficjent koordynujący może 

zdecydować się na zmianą składu współbeneficjentów w stosunku do przewidzianego w 

dokumencie koncepcyjnym. 
 

Każdy współbeneficjent musi wnieść swój wkład techniczny do wniosku i z tego powodu 

musi być odpowiedzialny za realizację jednego lub kilku działań w ramach projektu.  

Współbeneficjent musi również wnieść wkład finansowy do projektu. Ponadto musi 

dostarczyć beneficjentowi koordynującemu wszystkie konieczne dokumenty potrzebne do 

spełnienia przez niego obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Zamawiającej. 

 

Przedsiębiorstwa publiczne, których kapitał jest własnością publiczną i które są uważane 

za instrument lub służbę techniczną administracji publicznej oraz podlegają kontroli 

ze strony administracji publicznej, ale w istocie stanowią odrębne podmioty prawne, 

muszą stać się beneficjentami, jeśli administracja publiczna zamierza powierzyć tym 

przedsiębiorstwom realizację niektórych działań w ramach projektu.  
 

 
W przypadku beneficjentów prywatnych Instytucja Zamawiająca może zezwolić 



podmiotom powiązanym z beneficjentem na udział w projekcie, o ile zostały spełnione 

wszystkie warunki wymienione we wzorze umowy o dotację oraz w załączniku X do niej 

(Wytyczne finansowe i administracyjne). Jednakże, związki z podmiotami powiązanymi 

mogą skomplikować strukturę projektu i w ten sposób mieć negatywny wpływ na jego 

spójność techniczną i finansową. Z tego powodu akceptacja podmiotów powiązanych leży 

wyłącznie w gestii Instytucji Zamawiającej i takie podmioty nie zostaną w żadnym 

przypadku zaakceptowane w odniesieniu do podmiotów publicznych. 
 

Współbeneficjent może być prawnie zarejestrowany prawem poza UE, pod warunkiem, 

że beneficjent koordynujący ma siedzibę w UE. Wszelkie działania wykonywane poza UE 

muszą być niezbędne do osiągnięcia unijnych celów środowiskowych/klimatycznych i 

zapewnienia skuteczności interwencji przeprowadzanych na terytorium państw 

członkowskich, na którym obowiązują traktaty. W tym celu wniosek powinien zawierać 

szczegółowe i konkretne dowody wskazujące, że działania przewidziane poza UE są 

rzeczywiście konieczne do zapewnienia skuteczności prac wykonywanych w UE. Tylko 

wtedy, gdy takie dowody zostaną przedstawione, prace poza UE będą uważane za 

kwalifikowalne. 

 

Wszyscy współbeneficjenci muszą wykazać swój status prawny (wypełniając formularz 

wniosku A5) i przedstawić pełne informacje dotyczące państwa członkowskiego lub kraju 

trzeciego, w których są zarejestrowani. Ponadto wszyscy beneficjenci, niezależnie od 

tego, czy są oni zarejestrowani w UE, czy nie, muszą oświadczyć, że nie znajdują się w 

jakiejkolwiek z sytuacji przewidzianych w art. 136 ust. 1 i 4 oraz art. 141 unijnego 

rozporządzenia finansowego11 (podpisując formularz wniosku A3 lub A4 – zob. instrukcje 

w rozdziale 3 niniejszego dokumentu). 
 

Poza współbeneficjentami, w realizację projektu może być również zaangażowany jeden 

lub więcej podmiotów współfinansujących w celu pokrycia kosztu projektu. 
 

Jeśli wnioskodawca chce wykorzystać młodych woluntariuszy do wykonania określonych 

działań, to powinien zastanowić się nad złożeniem wniosku w ramach naborów do 

Europejskiego Korpusu Solidarności. Zgodnie ze swoimi założeniami, Europejski Korpus 

Solidarności (EKS) daje młodym ludziom w wieku 18-30 lat w Europie możliwość 

wsparcia organizacji pozarządowej (NGO), władz lokalnych lub firmy prywatnej 

podejmującej aktywne działania w celu rozwiązywania poważnych problemów w całej Unii 

Europejskiej. W 2019 r .  dodatkowy nacisk jest kładziony, między innymi, na reagowanie 

na problemy środowiskowe  i klimatyczne, w tym na zapobieganie klęskom, gotowość do 

reagowania na nie oraz usuwanie ich skutków (z wyjątkiem bezpośrednich działań 

ratunkowych). Dalsze informacje można znaleźć na stronie: 

https://europa.eu/youth/solidarity/organisation_info_en    

 

Podmiot współfinansujący projekt tylko wnosi środki finansowe do projektu, ale nie ma 

żadnych obowiązków technicznych i nie może odnosić korzyści z unijnego 

współfinansowania. Ponadto w ramach projektu nie może funkcjonować jako 

podwykonawca któregokolwiek z beneficjentów projektu. 
 

                                                           
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 

sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia 

(UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 

1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające 

rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, OJ L 193, 30.7.2018, s. 1. 

https://europa.eu/youth/solidarity/organisation_info_en


Wnioski projektowe związane ze współfinansowaniem ze strony sektora biznesu będą 

rozpatrzone przychylnie w procesie oceny w przypadku, gdy współfinansowanie  to 

przyczynia się do prawdopodobnej trwałości rezultatów projektu.  
 

Możliwe jest także bezpłatne wsparcie ze strony podmiotów mających siedzibę w krajach 

poza UE i współpraca z organizacjami międzynarodowymi pod warunkiem, że jest ona 

istotna od względem funkcjonalnym dla osiągnięcia celów projektu. 
 

W odniesieniu do konkretnych zadań o określonym czasie wykonania wniosek może 

przewidywać skorzystanie z podwykonawców. Podwykonawcy świadczą usługi 

zewnętrzne na rzecz beneficjentów projektu, którzy w pełni płacą za wykonane usługi. 

Beneficjenci (oraz podmioty  z nimi powiązane) nie mogą funkcjonować jako 

podwykonawcy. Co do zasady, podwykonawcy nie powinni być wymieniani we wniosku z 

nazwy, a jeżeli są, to w dalszym ciągu należy przestrzegać ogólnych warunków 

dotyczących usług zewnętrznych ustalonych we wzorze umowy o dotację. 
 

W czasie składania przez beneficjenta koordynującego poprawki razem z harmonogramem 

proponowanym dla kolejnego/ych okresu/ów realizacji projektu, może on również 

zaproponować zmianę partnerstwa, m.in. dodając nowych partnerów jako 

współbeneficjentów. Należy zauważyć, że podmioty, które nie są współbeneficjentami, nie 

mogą skorzystać finansowania w ramach programu LIFE.  
 

Bardziej szczegółowy opis odpowiednich zasad odnoszących się do beneficjenta 

koordynującego, współbeneficjentów, podmiotów powiązanych, podmiotów 

współfinansujących i podwykonawców można znaleźć we wzorze umowy o dotację 

obowiązującej dla IP programu LIFE. 
 

Brytyjscy wnioskodawcy muszą być świadomi, że kryteria kwalifikowalności muszą być 
spełnione w całym okresie dotacji. Jeśli Wielka Brytania opuści UE w okresie dotacji bez 
zawarcia porozumienia z UE, zapewniającego w szczególności dalszą kwalifikowalność 
brytyjskich wnioskodawców, to przestaną oni otrzymywać środki finansowe z UE (ale 
dalszym ciągu uczestnicząc w projektach, jeśli to możliwe) albo będą musieli wyjść z 
projektów, zgodnie z art. II.17.3 umowy o dotację.  
 
1.8 Jak, gdzie i kiedy należy złożyć wniosek? 
 

Wnioskodawcy w ramach programu LIFE muszą złożyć dokument koncepcyjny dotyczący 

IP i, jeśli zostaną do tego zaproszeni, pełne wnioski dotyczące IP, wykorzystując 

formularze zawarte w niniejszych wytycznych i dołączając wszystkie odpowiednie 

dokumenty. Z wyjątkiem terminu złożenia, procedury składania dokumentu koncepcyjnego 

i pełnego wniosku są takie same. 

 

Wnioskodawcy mogą złożyć dokumenty aplikacyjne: 

 

a) za pośrednictwem poczty lub kurierem, w takim przypadku dowodem potwierdzającym 

datę wysłania będzie data stempla pocztowego lub data na dowodzie nadania przesyłki; 

 

b) przez doręczenie do biura urzędnika zatwierdzającego, właściwego dla danego 

uczestnika osobiście lub przez przedstawiciela, w takim przypadku dowodem 

potwierdzającym datę złożenia będzie data potwierdzenia odbioru. 
 

 

Dokumenty koncepcyjne muszą być złożone najpóźniej do dnia 5 września 2019 r. 

na jeden z poniższych adresów: 
 



Adres pocztowy: 
 

LIFE 2019 – Integrated Projects 
European Commission 
EASME Unit B3 
B-1049 Brussels 
Belgium 

 

Wniosek może być dostarczony osobiście tylko na następujący adres: 
 

LIFE 2014 – Integrated Projects (Projekty Zintegrowane) 

European Commission (Komisja Europejska) 

EASME Unit B3 (Wydział B3) 
Avenue du Bourget 1 
B-1140 Bruksela (Evere) 
Belgia 

 
Centralna Służba Pocztowa pracuje w godz. 8-17 od poniedziałku to czwartku oraz w 

godz. 8-16 w piątek. Nie pracuje w sobotę, niedziele oraz w dni wolne Komisji. 

 

Potwierdzenie odbioru dokumentu koncepcyjnego i ewentualnego pełnego wniosku 

zostanie przesłane e-mailem do wnioskodawców, podającym również przydzielony numer 

referencyjny programu LIFE.  

 

Termin złożenia pełnego wniosku zostanie określony w odpowiednim zaproszeniu, ale 

orientacyjnie przewiduje się, że będzie to 12 marca 2020 r. 
 

Nie będzie rozpatrywany dokument koncepcyjny, który zostanie przesłany przed 

upływem wyznaczonego okresu składania, ale dotrze po zamknięciu etapu 1 (tj. po 

wysłaniu do wnioskodawców powiadomienia o jego wynikach). 

 

Nie będzie rozpatrywany pełny wniosek, który zostanie przesłany przed upływem 

wyznaczonego okresu składania, ale dotrze po zamknięciu etapu 1 (tj. po wysłaniu do 

wnioskodawców powiadomienia o jego wynikach) 

 

Zarówno dokument koncepcyjny, jak i pełny wniosek  oraz wszystkie obowiązkowe 

załączniki muszą być złożone na płytce CD-ROM, DVD lub pendrivie, w postaci 

elektronicznej, z załączonym podpisanym pismem przewodnim . Tytuł 

wniosku musi być wyraźnie podany na CD-ROM/DVD/pendrivie i w piśmie. 
 

W odniesieniu do pełnego odpisu planu lub strategii, ze względu na ich objętość i 

kompleksowość, dokument ten można również złożyć po prostu podając we wniosku link 

internetowy, w którym można zobaczyć plan lub strategię.  Obowiązkiem wnioskodawcy 

jest zapewnienie, że link internetowy będzie działał oraz że plan będzie w pełni dostępny 

dla zewnętrznego użytkownika. Jeśli dostęp do planu jest ograniczony, wnioskodawca 

zapewni Instytucji Zamawiającej  Kontraktującej  niezbędne prawa dostępu, w tym jasny 

zbiór instrukcji dostępu w piśmie przewodnim załączonym do wniosku. Należy uwzględnić 

postanowienia punktu 1.5 powyżej dotyczące statusu przyjęcia planu. 
 

Dokument koncepcyjny lub sam pełny wniosek musi być złożony w postaci jednego 

dokumentu pdf, łącznie ze wszystkimi formularzami technicznymi  (tj. formularzami CN 

dla dokumentu koncepcyjnego; formularzami A, B i C dla pełnego wniosku) i wszystkimi 

formularzami finansowymi (planem finansowym dla dokumentu koncepcyjnego; 

formularzami F dla pełnego wniosku).  Przed złożeniem wniosek musi nadawać się do 



wydrukowania na drukarce czarnobiałej w formacie A4. Formularze te należy następnie 

zeskanować i złożyć w postaci pojedynczego pliku pdf zawierającego oryginalne, 

wydrukowane, wypełnione i podpisane formularze papierowe (tam gdzie to stosowne). 

Wnioskodawcy powinni zapewnić czytelność odpowiedniego pliku pdf (o maksymalnej 

rozdzielczości 300 dpi – wnioskodawcy powinni unikać wysyłania plików 

zeskanowanych z większą rozdzielczością, żeby wielkość pliku nie była zbyt duża). 

Jeśli formularze wniosku zostały podpisane, zdecydowanie zaleca się, żeby 

wnioskodawcy sprawdzili, czy podpisy w dalszym ciągu dają się rozpoznać na wydruku 

formularza. 
 

Dokumentu koncepcyjnego nie trzeba ponownie składać z pełnym wnioskiem. 
 

Poza wersją pdf, formularze finansowe (formularze F) pełnego wniosku należy złożyć 

dodatkowo w formacie Excel do celów walidacji.  
 

Należy zauważyć, że wnioskodawcy powinni zachować oryginalne, podpisane pliki 

w formacie Word i Excel, zawierające wszystkie te formularze, do ewentualnego 

wykorzystania w czasie przygotowywania końcowej umowy o dotację. 
 

Bardzo ważne: Proszę pamiętać, że adres e-mailowy podany przez 

wnioskodawcę jako adres e-mailowy osoby kontaktowej w formularzach CNb i  A2 

zostanie wykorzystany przez Instytucję Zamawiającą jako pojedynczy punkt 

kontaktowy dla wszelkiej korespondencji z wnioskodawcą na każdym danym etapie 

procedury oceny. Dlatego też powinien odpowiadać ważnemu, aktywnemu kontu e-

mailowemu, sprawdzanemu codziennie przez cały czas trwania procedury oceny. 

 
W rozdziale 3 niniejszych wytycznych przedstawiono szczegółowe informacje i 

instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia formularzy dokumentu koncepcyjnego (CN) oraz 

formularzy administracyjnych (A), technicznych (B i C) i finansowych (F) pełnego wniosku. 

Inne dokumenty pomocnicze – takie jak mapy, zdjęcia, schematy, wykresy itd. – mogą być 

złożone z pełnym wnioskiem, jeśli wnioskodawca uważa, że jest to potrzebne. 

Inne niż wymagane (zob. listę kontrolną, punkt dotyczący obowiązkowych załączników 

na końcu niniejszych wytycznych), dodatkowe dokumenty lub załączniki złożone przez 

wykonawców (np. broszury, CV, dodatkowe informacje  itd.) nie będą podane ocenie i z 

tego względu wykonawcy nie powinni umieszczać jakichkolwiek takich materiałów na 

płytce CD-ROM/DVD/pendrivie. 
 

W czasie przygotowywania dokumentu koncepcyjnego lub pełnego wniosku zachęca sie 

wnioskodawców do korzystania z „Często zadawanych pytań” („Frequently Asked 

Questions”) z naborów w latach 2014-2018 oraz tych, które będą opracowane dla  2019 r. i 

udostępnione na stronie programu LIFE pod adresem:  
 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs 
 

1.9 Jak będą wybierane projekty zintegrowane programu  LIFE?  
 

Za przeprowadzenie procedury oceny odpowiedzialna jest Instytucja Zamawiająca. 
 

Techniczną metodykę procedury wyboru projektów oraz kryteria wyboru i przyznania 

finansowania opisano w rozdziale 5 wieloletniego programu pracy (MPP) na lata 2018-

2020 dla programu LIFE. Szczegółowy opis sposobu przeprowadzania tej procedury 

można znaleźć w „Zasadach oceny wniosków dotyczących projektów zintegrowanych 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs


LIFE 2019 – Podprogramy działań na rzecz środowiska i klimatu”. 

 

1.10 Konkretne zagadnienia 
 

W punkcie tym można znaleźć odpowiedzi  na niektóre z często zadawanych pytań 

dotyczących sposobu opracowania dokumentu koncepcyjnego i pełnego wniosku 

dotyczącego IP. Zob. konkretne wskazówki w rozdziale 3 i 4 niniejszego dokumentu. 
 

1.10.1. W jakim języku można składać dokument koncepcyjny i pełny wniosek 
dotyczący projektu zintegrowanego? 
 

Krótki opis projektu (formularze CNd i B1) musi być złożony w języku angielskim. 

Wnioskodawców zachęca się również do wypełniania wszystkich innych formularzy dla 

obu etapów w języku angielskim, chociaż można je składać w każdym z oficjalnych 

języków UE, z wyjątkiem języka irlandzkiego. 

 
Szczegółowe strategie lub plany dołączone do dokumentu koncepcyjnego można 

składać w każdym z oficjalnych języków UE.  
 

1.10.2. Czy istnieje krajowy przydział dotacji na projekty zintegrowane? 
 

W przypadku IP nie przewiduje się przydziału  środków  finansowych dla krajów. Jednakże, 

żeby zapewnić równowagę pod względem geograficznym i równy dostęp do finansowania 

dla tych projektów, przewiduje się orientacyjnie sfinansowanie nie więcej niż 3 IP dla 

każdego państwa członkowskiego w latach 2018-2020 (w tym przynajmniej jednego IP dla 

każdego państwa członkowskiego w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu).  

 

Należy zauważyć, że co najmniej 60,5% całkowitego budżetu ustalonego dla IP w ramach 

podprogramu działań na rzecz środowiska należy przeznaczyć na IP dotyczące przyrody. 
 

Należy zauważyć, że jeśli w IP uczestniczą współbeneficjenci z innych  państw 

członkowskich, wspomniana powyżej minimalna liczba 2 IP dla każdego państwa 

członkowskiego stosuje się przy uwzględnieniu tylko narodowości wnioskodawcy i nie 

dotyczy kraju współbeneficjentów. 
 

1.10.3 Jaki powinien być wkład beneficjentów do budżetu projektu zintegrowanego? 
 

Oczekuje się, że zarówno beneficjent koordynujący, jak i współbeneficjenci wniosą 

rozsądny wkład finansowy do budżetu projektu. Wkład finansowy beneficjenta uznaje się 

za dowód jego zaangażowania na rzecz osiągnięcia celów projektu. Z tego względu 

bardzo niski wkład finansowy może być uznany za brak zaangażowania lub 

niewystarczające zaangażowanie. 
 

Wniosku nie można złożyć, jeśli wkład finansowy któregokolwiek z beneficjentów do 

budżetu projektu wynosi 0 euro. 
 

Ponadto, jeśli w projekcie uczestniczą podmioty publiczne jako beneficjent koordynujący 

i/lub współbeneficjenci, suma wkładu finansowego wszystkich podmiotów publicznych do 

budżetu projektu musi przekroczyć (co najmniej o 2%) sumę kosztów wynagrodzeń 

personelu nieuważanego za personel „dodatkowy”, rozliczanych w ramach projektu. W 

tym zakresie ich wkładu nie mogą zastąpić podmioty współfinansujące. Zob. szczegółowe 

informacje w punkcie 3.4 niniejszego dokumentu. 

 
 



1.10.4. Jaki jest optymalny termin rozpoczęcia i czas realizacji projektu 
zintegrowanego? 
 

Opracowując harmonogram projektu beneficjenci powinni mieć świadomość, że 

najwcześniejszym oczekiwanym terminem podpisania umów o dotację na IP programu 

LIFE 201 r. jest październik 2020 r., natomiast najwcześniejszy możliwy termin 

rozpoczęcia tych projektów określono w załączniku 1. Ostateczny termin zostanie 

ustalony w zaproszeniu do składania pełnego wniosku. Wszelkie koszty poniesione przed 

terminem rozpoczęcia projektu nie będą uznawane za kwalifikowalne i nie mogą być 

włączone do budżetu projektu. 
 

Nie ma uprzednio określonego czasu trwania IP programu LIFE. Jednakże, biorąc pod 

uwagę bezpośrednie powiązanie projektu z długofalowymi planami i strategiami, oczekuje 

się, że większość IP będzie trwała od 6 do 10 lat. 
 

Jak pokazuje doświadczenie związane z poprzednim programem LIFE, w wielu projektach 

pojawiły się trudności z ukończeniem wszystkich działań w planowanym okresie realizacji 

projektu, głównie na skutek nieprzewidzianych opóźnień i trudności napotkanych w czasie 

realizacji projektu.  Z tego względu zdecydowanie zaleca się, żeby beneficjenci 

uwzględniali odpowiedni margines bezpieczeństwa (np. 6 miesięcy) w harmonogramie 

wniosku.  
 

Beneficjenci powinni również mieć świadomość, że jeśli ukończono wszystkie działania w 

ramach projektu przed oczekiwanym terminem jego zakończenia, to mogą złożyć raport 

końcowy wcześniej, niż określono to w harmonogramie, i otrzymać płatność końcową przed 

oficjalnym terminem zakończenia projektu podanym w umowie o dotację. 
 

1.10.5.  Gdzie można realizować projekt zintegrowany programu LIFE? 
 

Projekty programu LIFE będą na ogół realizowane na terytorium  państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Program LIFE może również finansować działania 

poza EU oraz w krajach i terytoriach zamorskich, pod warunkiem, że beneficjent 

koordynujący ma siedzibę w UE i zostaną przedstawione mocne dowody na to, że 

działania, które mają być prowadzone poza UE, są niezbędne do osiągnięcia unijnych 

celów środowiskowych/klimatycznych i zapewnienia skuteczności interwencji podjętych na 

terytorium państw członkowskich, na którym obowiązują traktaty (np. działania na rzecz 

ptaków wędrownych lub działania realizowane na rzece transgranicznej). Należy 

zauważyć, że traktaty nie obowiązują w krajach i terytoriach zamorskich. 
 

Np. kwalifikowalny może być projekt dotyczący ptaków wędrownych, w ramach którego 

działania ochronne podejmowane są w jednym z państw członkowskich oraz w jednym 

kraju trzecim i/lub kraju i terytorium zamorskim. Wszelkie działania, które są realizowane 

w całości poza  terytorium  państw członkowskich, na którym obowiązują traktaty, tj. w 

całości w krajach trzecich i/lub krajach i terytoriach zamorskich, i które nie są niezbędne 

do zapewnienia skuteczności powiązanych działań w obrębie UE, nie będą . 

kwalifikowalne. 
 

Kryteria kwalifikowalności sformułowane w zawiadomieniu Komisji Europejskiej nr 2013/C-

205/05 (OJ, C-205, 19.07.2013, s. 9-11), dotyczące kwalifikowalności podmiotów 

izraelskich i ich działań na terytoriach okupowanych przez Izrael od czerwca 1967 r. w 

zakresie dotacji  nagród i instrumentów finansowych finansowanych przez UE począwszy 

od 2014 r., będą stosować się do wszystkich działań objętych tym wezwaniem do 

składania wniosków, także wobec stron trzecich, o których mowa w art. 204 i 205 

rozporządzenia finansowego UE. 



 

1.10.6. Kto powinien zarządzać projektem zintegrowanym? 
 

Co do zasady, oczekuje się, że właściwy organ lub podmiot odpowiedzialny za 
wdrażanie planu lub strategii, której dotyczy IP, złoży zarówno dokument koncepcyjny, 

jak i pełny wniosek, i ten sposób stanie się beneficjentem koordynującym IP. 
 

Oczekuje się, że projektem będą zarządzać pracownicy beneficjenta koordynującego. 

Jednakże, na podstawie odpowiedniego uzasadnienia, może nim zarządzać 

współbeneficjent lub podwykonawca pod bezpośrednią kontrolą beneficjenta 

koordynującego. Zdecydowanie zaleca się również, żeby każdy projekt miał 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy kierownika projektu w celu zapewnienia 

sprawnej koordynacji i realizacji projektu. Wniosek powinien jasno określić, kto będzie 

odpowiadał za zarządzanie projektem, ilu pracowników i czasu przeznaczy się na to 

zadanie oraz w jaki sposób i kto będzie podejmował decyzje dotyczące projektu w okresie 

jego realizacji (tj. w jaki sposób i kto będzie kontrolował zarządzanie projektem).  
 

1.10.7. Czy można zlecać wykonanie działań w ramach projektu podmiotom 
zewnętrznym? 
 

Beneficjenci powinni posiadać zdolności techniczne i finansowe oraz umiejętności 

umożliwiające im wykonanie planowanych działań w ramach projektu. Z tego powodu 

oczekuje się, że część budżetu projektu przeznaczona na usługi zewnętrzne powinna być 

niższa niż 35%. Wyższy poziom może być zaakceptowany tylko, jeśli we wniosku 

projektowym zostanie przedstawione odpowiednie uzasadnienie. 

 

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia LIFE, zdecydowanie zaleca się, żeby beneficjenci 

(publiczni i prywatni) stosowali „zielone” zasady zamówień  publicznych. Komisja 

Europejska opracowała zbiór narzędzi służących do tego celu. Bardziej szczegółowe 

informacje podano na stronie:  http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm. 
 

1.10.8.  Czy można udzielać wsparcia finansowego stronom trzecim w ramach IP 

programu LIFE? 
 

Pod określonymi warunkami ustalonymi w umowie o dotację beneficjenci IP programu 

LIFE mogą udzielić wsparcia finansowego stronom trzecim na sfinansowanie 

konkretnych działań, których z obiektywnych powodów nie może wykonać jeden z 

beneficjentów IP, a które uznaje się za kluczowe dla realizacji przedmiotowego planu. 

Takie działania powinny w szczególności mieć na celu wspieranie inicjatyw lokalnych 

podejmowanych np. przez organizacje niestawione na zysk, władze lokalne lub grupy 

obywateli. 

Koszty te są kwalifikowalne tylko, jeśli: 

a) Ten rodzaj wsparcia jest przewidziany w projekcie – we wniosku projektowym 

powinien znaleźć się wykaz różnego rodzaju działań, na które może zostać 

przyznane takie wsparcie finansowe (w szczególności, powinny być one 

wyraźnie określone w formularzach C); 

b) Instytucja Zamawiająca jest poinformowana o procedurze przyznania dotacji i 

udziela swojej uprzedniej zgody; 

c) Kryteria przyznania dotacji i wsparcia finansowego są przejrzyste, 

niedyskryminujące i wyraźnie udokumentowane; 

d) Wsparcia finansowego udziela się podmiotom prywatnym, nienastawionym na zysk, 

prowadzącym działalność edukacyjną lub naukową albo lokalnym podmiotom 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm


publicznym oraz regulują je konkretne kontrakty lub umowy oparte na wzorze 

zaakceptowanym przez Instytucję Zamawiającą; 

e) Maksymalna kwota przyznana jakiejkolwiek stronie trzeciej nie może przekroczyć 15 

000 euro, a całkowita kwota takich kosztów nie może przekroczyć 100 000 euro w 

całym okresie realizacji IP. 
 

1.10.9. Czy preferowane są ponadnarodowe projekty zintegrowane? 
 

Rozporządzenie LIFE wskazuje, że dokonując wyboru projektów do współfinansowania 

Instytucja Zamawiająca w szczególny sposób potraktuje projekty ponadnarodowe, jeśli 

współpraca ponadnarodowa będzie istotna dla zagwarantowania  ochrony środowiska lub 

przyrody albo dla osiągnięcia celów klimatycznych projektu.

Z tego względu wniosek dotyczący projektu ponadnarodowego należy składać tylko 

wtedy, gdy we wniosku projektowym przedstawiono wystarczające argumenty za 

wartością dodaną rozwiązań ponadnarodowych. Jeśli można przedstawić takie dowody, 

wniosek może uzyskać wyższą ocenę punktową w procedurze wyboru projektów i w 

efekcie wzrosną szanse jego wyboru do współfinansowania. 
 

1.10.10. Jak projekt zintegrowany programu LIFE będzie funkcjonował w praktyce? 
 

IP będzie zwykle realizowany przez kilka lat i miał raczej ambitny budżet. Będzie miał 

również do wykonania kompleksowe zadanie: wdrożenie planu lub strategii. IP będzie 

obejmował duży obszar geograficzny, będzie w nim zaangażowanych kilku interesariuszy  

oraz realizowanych będzie wiele działań komplementarnych finansowanych z  różnych 

funduszy. 
 

Taka kompleksowość wymaga podejścia adaptacyjnego w projektowaniu mechanizmu 

realizacji. Z tego powodu IP będą realizowane w oparciu o powtarzalny mechanizm 

programowania podzielony na fazy (tj. fazę 1, fazę 2 itd.). 
 

Każda faza powinna zwykle trwać od 1,5 do 2,5 roku.  Czas trwania każdej fazy powinno 

się ustalać biorąc pod ogólny czas realizacji IP. Jeśli jest to możliwe, każda faza powinna 

trwać tyle samo. 
 

Jak będzie to funkcjonowało w praktyce? 
 

Załóżmy, że dany IP będzie trwał 8 lat i że każda faza będzie obejmować 2 lata.  Oznacza 

to, że ten IP będzie składał się z czterech faz.  

 

Wnioskodawca zostanie poproszony o przedstawienie pełnych, szczegółowych informacji 

technicznych i finansowych dotyczących wszystkich działań przewidzianych w fazie 1. Dla 

kolejnych faz wnioskodawca będzie musiał przedstawić bardziej zwięzłe informacje, które 

będą jednak wystarczające, żeby wykazać spójność techniczną i finansową oraz 

europejską wartość dodaną projektu. 
 

Trzy miesiące przed końcem fazy 1 beneficjent złoży wniosek o poprawkę razem z nowym 

szczegółowym planem dla fazy 2 (m.in. wprowadzającym konieczne zmiany skrótowych 

informacji dotyczących pozostałych dwóch faz). Zostanie sprawdzony nowy plan dla fazy 

2, a po jego uzgodnieniu zostanie podpisana poprawka do umowy o dotację. Stworzy to 

podstawę referencyjną dla prac w ciągu kolejnego okresu 2  lat.   

 
Najpóźniej trzy miesiące przed końcem fazy 1 beneficjent musi złożyć raport 

śródokresowy, razem z wnioskiem o płatność okresową (zob. również art. I.4.9 wzoru  

umowy o dotację). Instytucja Zamawiająca oceni raport i wniosek o płatność i jeśli je 



zaakceptuje, to uruchomi płatność. 
 

Mechanizm ten będzie powtarzany dla każdej fazy do końca ostatniej fazy, kiedy zostanie 

złożony  raport końcowy i wniosek o zwrot kosztów. W ten sposób beneficjent będzie w 

stanie dostosować IP do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, jednocześnie przekazując 

wystarczające informacje, żeby umożliwić Instytucji Zamawiającej wykonywanie jej funkcji 

w zakresie monitorowania i weryfikacji.   
 

Należy zauważyć, że w przypadku projektów, dla których pierwotny wniosek i w efekcie 

również podpisana umowa o dotację zawierały pełne szczegółowe informacje techniczne i 

finansowe dotyczące całego okresu realizacji projektu, może nie być potrzeby 

przyjmowania całościowej poprawki na koniec każdej fazy.   
 

1.10.11.  Jak obszerny powinien być wniosek dotyczący projektu zintegrowanego 

programu LIFE? 
 

Należy inaczej podejść do dokumentu koncepcyjnego niż do pełnego wniosku dotyczącego 

projektu zintegrowanego. 
 

a) Część opisowa dokumentu koncepcyjnego (formularz CNd), w zależności od 

zakresu i długości okresu realizacji projektu, nie powinna być dłuższa niż 10 stron. 

Podobnie, plan finansowy (formularz CNf) powinien być krótki i zwięzły (maksymalnie 3 

strony). Dołączony plan (np. PRD) lub strategia powinny stanowić cały dokument, 

przygotowany zgodnie w wymaganiami odpowiedniego ustawodawstwa. Żeby przedstawić 

wystarczające, szczegółowe informacje, w dokumencie koncepcyjnym należy precyzyjnie 

odwoływać się do odpowiednich punktów/rozdziałów wdrażanych planów/strategii. 
 

b) Pełny wniosek dotyczący projektu  będzie dłuższy niż dokument koncepcyjny, ale  

mimo to powinien być możliwie jak najbardziej zwięzły i jasny. Wnioskodawcy powinni 

unikać składania obszernych wniosków i przedstawiania nadmiernie szczegółowych 

opisów obszarów, na których ma być realizowany projekt, technologii ochrony 

środowiska/klimatu, wykazów gatunków itd. W tym celu, chociaż powinni przedstawić 

jasne i szczegółowe opisy wszystkich działań w ramach projektu, mogą to uczynić 

precyzyjnie odwołując się do odpowiednich punktów/rozdziałów wdrażanych 

planów/strategii. Należy dołączyć mapy (również kolorowe), kiedy tylko jest to przydatne 

do wyjaśnienia lokalizacji planowanych działań (należy zauważyć, że w niektórych 

przypadkach są one obowiązkowe). 
 

Wnioskodawcy powinni uwzględnić inne wymagania – opisane w punkcie 3.3.2 

niniejszych wytycznych – dotyczące poziomu szczegółowości opisu działań, które mają 

być wykonane w pierwszej fazie projektu i później. 
 

Nie należy składać broszur, CV i podobnych dokumentów. Nawet jeśli zostaną one 

złożone, to nigdy nie będą uwzględniane. 
 

1.10.12.  Czy projekt zintegrowany może objąć już trwające działania? 
 

Działania  już trwające przed rozpoczęciem projektu nie są kwalifikowalne.  
 

Jeśli działania, które mają być podjęte w ramach projektu, są znacząco odmienne od 

działań poprzednich lub już trwających pod względem częstotliwości lub intensywności, nie 

będą uważane za trwające. Wnioskodawcy powinni przedstawić wyjaśnienia I 

uzasadnienie, dlaczego takie działania są uznawane za „znacząco odmienne”. 
 

Wyjątkowo, w przypadku działań, które zostały podjęte i ukończone w przeszłości i które 



proponuje się powtórzyć z podobną częstotliwością lub intensywnością w czasie projektu, 

wnioskodawca musi przedstawić dowody na to, że działań takich nie wykonano by, gdyby 

nie było projektu programu LIFE.  
 

1.10.13.  Czy projekt zintegrowany może obejmować powtarzające się działania? 
 

Powtarzające się działania w zakresie zarządzania to działania, które muszą być 

wykonywane okresowo (przynajmniej raz w roku) w celu utrzymania stanu ochrony 

gatunku, siedliska lub ekosystemu. 
 

Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą trwających działań, trwające powtarzające się 

działania na ogół nie są kwalifikowalne. Np. takie działania, jak wszelki nadzór nad 

obszarem, okresowe koszenie lub długoterminowy monitoring, które już trwały przed 

rozpoczęciem projektu, na ogół  nie są kwalifikowalne.  

 
Nowe powtarzające się działania okresowe co zasady kwalifikują się do finansowania w 

ramach IP programu LIFE. W szczególności, w przypadku powtarzających się działań 

okresowych, które mają wyraźną wartość demonstracyjną, można uznać, że kwalifikują 

się one do finansowania. 
 

Natomiast w przypadku projektów przewidujących powtarzające się działania należy w 

wystarczającym stopniu wykazać długoterminową trwałość i europejską wartość dodaną 

planowanych działań.  Z  tego powodu wnioskodawca musi wyraźnie zobowiązać się, że 

beneficjenci projektu będą po jego zakończeniu w dalszym ciągu prowadzić wszelkie 

powtarzające się działania rozpoczęte i wykonywane w okresie realizacji projektu, i 

wyjaśnić, w jaki sposób kontynuowane działania zostaną sfinansowane. Realizacja tego 

zobowiązania zostanie sprawdzona w terminie końcowej płatności, kiedy Instytucja 

Zamawiająca zweryfikuje, czy powtarzające się działania są w dalszym ciągu 

prowadzone w wymaganych okresach lub czy są spełnione wszystkie warunki 

administracyjne i budżetowe, żeby zapewnić ich kontynuowanie w odpowiednim czasie. 

W przypadku braku takiego zapewnienia, że powtarzające się działania będą 

kontynuowane po zakończeniu projektu, wszystkie związane z nimi koszty nie będą 

kwalifikowalne. 
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1.10.14. Czy ważna jest długoterminowa trwałość projektu zintegrowanego i 
związanych z nim działań? 
 

IP oznaczają znaczne inwestycje, a Unia Europejska przywiązuje wielkie znaczenie do 

długoterminowej trwałości tych inwestycji. W całym okresie realizacji projektu 

beneficjenci mają obowiązek uwzględniania kwestii, w jaki sposób inwestycje te będą 

zabezpieczone, utrzymane, rozwijane i wykorzystywane po zakończeniu projektu. 
 

Mimo że na ogół w okresie realizacji  IP nie można w pełni wdrożyć przedmiotowego 

planu lub strategii, powinien ułatwić on budowanie potencjału właściwego organu i 

innych głównych interesariuszy, co katalizowałoby proces prowadzący do pełnego 

wdrażania tego planu. W tym celu należy również przewidzieć działania mające na celu 

zadowalającą koordynację realizacji działań przewidzianych w przedmiotowym planie lub 

strategii (niezależnie od tego, czy są one finansowane z programu LIFE, czy nie) oraz 

wykorzystanie różnych funduszy.  
 

Kwestie te należy ująć w dokumencie koncepcyjnym i ewentualnym pełnym wniosku i 

będą one staranie sprawdzane w czasie procesu oceny. 
 



1.10.15.  Czy zintegrowany projekt może obejmować działalność naukową? 
 

Mimo że unijne środki finansowe przeznaczone na działalność naukową są przydzielane w 

ramach Horyzontu 2020 – ramowego programu w zakresie badań naukowych i innowacji 

(2014–2020)12, w ramach projektu programu LIFE można prowadzić ograniczone badanie 

naukowe mające na celu poprawę jakości i rozszerzenie zakresu danych tworzących 

wiedzę, na której opiera się projekt.  Badania naukowe muszą być ściśle i po względem 

swego charakteru związane z celami projektu,  a wnioskodawca powinien szczegółowo 

wyjaśnić, w jaki sposób właściwa realizacja projektu zależy od tej działalności naukowej, 

wykazując, że istniejąca podstawa naukowa jest niewystarczająca, i w jaki sposób 

dodatkowa wiedza zostanie wykorzystana do wykonania działań w ramach projektu.  W 

takim przypadku publikacje naukowe są uważane za istotne produkty dostarczalne 

projektu. 
 

Jednakże, ponieważ IP wdrażają istniejące plany lub strategie, w większości przypadków 

nie oczekuje się, żeby taka działalność naukowa była potrzebna. 
 

1.10.16. Czy zintegrowany projekt może obejmować budowę dużej infrastruktury? 
 

Przedmiotowy plan lub strategia może obejmować powstanie infrastruktury, natomiast 

projekty mające na celu budowę dużej infrastruktury nie wchodzą w zakres programu 

LIFE, a zatem nie są kwalifikowalne. Uznaje się, że projekt ma na celu budowę dużej 

infrastruktury, jeżeli koszt „pojedynczego elementu infrastruktury” przekracza 500 tys. 

euro. „Pojedynczy element infrastruktury" oznacza wszystkie elementy, które są fizycznie 

powiązane, żeby zapewnić funkcjonalność inwestycji infrastrukturalnej (np. w przypadku 

przejść dla zwierząt wiadukt, bariery, oznakowanie itp.) Kwotę tę można przekroczyć w 

wyjątkowych przypadkach, jeśli we wniosku zostanie przedstawione pełne techniczne 

uzasadnienie, wykazujące konieczność budowy infrastruktury dla zapewnienia 

skutecznego wsparcia dla osiągnięcia celów określonych w art. 10 lub 11 rozporządzenia 

LIFE. 
 

1.11 Ochrona danych osobowych 
 

Dane osobowe dostarczone razem z wnioskiem, w szczególności imiona i nazwiska lub 

nazwy, adresy oraz inne informacje kontaktowe beneficjentów i podmiotów 

współfinansujących, zostaną umieszczone w bazie danych o nazwie BUTLER, która 

zostanie udostępniona instytucjom i agencjom UE oraz zewnętrznemu zespołowi 

monitorującemu, składającemu się z  osób związanych umową o zachowaniu poufności. 

Baza danych BUTLER jest wykorzystywana wyłącznie do zarządzania projektami. 
 

 
Streszczenie każdego projektu, zawierające nazwę i dane kontaktowe beneficjenta 

koordynującego, zostanie umieszczone na stronie internetowej LIFE oraz udostępnione 

ogółowi społeczeństwa. W pewnym momencie beneficjent koordynujący zostanie 

poproszony o sprawdzenie dokładności takiego streszczenia. 
 

Lista wybranych beneficjentów oraz kwoty względne przyznane na realizację wybranych 

projektów również zostaną ogłoszone w publicznej bazie danych o nazwie „system 

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

ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020 – programu ramowego 

w zakresie badań naukowych i innowacji  (2014-2020)" i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (OJ 

L 347, 20.12.2013, s. 81). 
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Instytucja Zamawiająca lub jej wykonawcy mogą również wykorzystywać dane osobowe 

wnioskodawców, których projekty nie zostały wybrane do realizacji, do wykonywania 

czynności kontrolnych związanych z przyszłymi wnioskami. 
 

Podczas całej tej procedury dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. Jeśli nie zostanie 
wskazane inaczej, pytania i wszelkie żądane dane osobowe potrzebne do oceny wniosku 
zgodnie ze specyfikacją naboru będą przetwarzane wyłącznie w tym celu przez 
Kierownika Wydziału Ekoinnowacji i LIFE Agencji EASME. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w 

oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie: https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-

site/files/privacy-statement-calls- easme.pdf 
 

Dane osobowe mogą być zarejestrowane przez EASME w systemie wczesnego 

wykrywania i wykluczenia, jeśli beneficjent znajduje się w jednej z sytuacji, o których 

mowa w art. 136 i  141 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 (https://eur-

lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046). Więcej informacji 

na temat polityki prywatności podano w oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie:           

https://ec.europa.eu/info/data-protection-public-procurement- procedures_en. 
 

Złożenie wniosku oznacza, że wnioskodawca zgadza się na udostępnienie w wyżej 
opisany sposób danych osobowych zawartych we wniosku. Nie zostaną one wykorzystane 
w żaden inny sposób lub w żadnym innym celu niż opisane powyżej. 
 

                                                           
13 System przejrzystości finansowej (FTS) – Komisja Europejska. 



2. PROJEKTY ZINTEGROWANE PROGRAMU LIFE 

 
 

2.1 Czym się różnią projekty zintegrowane programu LIFE od projektów 
tradycyjnych programu LIFE? Które należy wybrać? 
 
Składając wnioski o finansowanie w ramach programu LIFE, wnioskodawcy powinni 

wybrać odpowiednią kategorię projektów. Wniosek projektowy można złożyć tylko w 

ramach jednej kategorii projektów programu LIFE. 
 

W poniższej tabeli przedstawiono skrótowo porównanie uwypuklające główne różnice 

między „projektami tradycyjnymi” programu LIFE i IP programu LIFE: 

 

 Projekty tradycyjne* Projekty zintegrowane 

Zakres (Podprogram działań na 
rzecz środowiska): 
 
Dotyczą jednego lub kilku 
priorytetów tematycznych 
podprogramu działań na 
rzecz  środowiska 
wskazanych w załączniku 
III do rozporządzenia LIFE 
oraz ewentualnie jednego 
lub kilku tematów projektów 
wdrażających priorytety 
tematyczne, określone w 
wieloletnim programie prac 
(WPP). 
 
(Podprogram działań na 
rzecz klimatu): 
 
Dotyczą jednego lub kilku 
obszarów priorytetowych 
podprogramu działań na 
rzecz klimatu wskazanych 
w WPP. 

Ograniczają się do 
określonych obszarów 
interwencji związanych z 
niektórymi planami 
strategicznymi dotyczącymi 
przyrody, powietrza, wody, 
odpadów oraz dostosowania 
się do zmian klimatu i 
ograniczenia wpływu 
człowieka na klimat w 
sposób następujący: 

 IP dotyczące przyrody 
wdrażają PRD; 

 IP dotyczące wody 
wdrażają plany 
gospodarowania 
wodami na obszarze 
dorzecza; 

 IP dotyczące odpadów 
wdrażają plany 
gospodarki odpadami 
lub programy 
zapobiegania 
powstawaniu 
odpadów; 

 IP dotyczące 
powietrza wdrażają 
plany ochrony 
powietrza; 

 IP dotyczące 
wdrażania strategii lub 
planów działań na 
rzecz dostosowania 
się do zmiany klimatu; 

 IP dotyczące 
wdrażania strategii i 
planów działań 
mających na celu 
ograniczenie wpływu 
człowieka na klimat 
lub planów działania 
na rzecz przejścia do 
gospodarki 
niskoemisyjnej; 



 IP dotyczące 
wdrażania miejskich 
planów działań na 
rzecz ograniczenie 
wpływu człowieka na 
klimat i/lub 
dostosowania się do 
zmiany klimatu. 

Poziom 
współfinansowania (%) i 
wielkość wkładu (euro) 
programu LIFE 

Do 60% (lub do 75%) 
 
Historyczna średnia 1-2 mln 
euro 

Do 60% 
 
Oczekiwana średnia 10 mln 
euro 

Składanie wniosku Składanie w dwóch etapach 
(Podprogram działań na 
rzecz środowiska): 
 
1.  Dokument koncepcyjny 
 
2.  Pełny wniosek 
 

Składanie w jednym etapie 
(Podprogram działań na 
rzecz klimatu): 
 1. Pełny wniosek 

Składanie w dwóch etapach: 

 
1.  Dokument koncepcyjny 
 

2.  Pełny wniosek 

Skala geograficzna Powinny być realizowane w 
skali lokalnej, regionalnej, 
ponadregionalnej, krajowej 
lub ponadnarodowej. 

Powinny być realizowane w 
skali regionalnej, 
ponadregionalnej, krajowej lub 
ponadnarodowej. 

 
Dla IP w sektorze powietrza 
wymagana jest skala co 
najmniej 5 miast. 

Wymagane powiązanie 
z planem lub strategią 
opracowaną na 
podstawie 
ustawodawstwa 
unijnego/krajowego 

Nie 

 
Powiązanie z 
planami/strategiami jest 
fakultatywne (można dostać 
dodatkowe punkty). 
 

Tak 

 

Muszą przyczyniać się do 
pełnego wdrażania 
konkretnych planów lub  
strategii opracowanych na 
podstawie ustawodawstwa 
unijnego/krajowego oraz je 
katalizować. 

Mobilizacja funduszy 
komplementarnych 
poza samym projektem 

Niewymagana 

 
Brak podwójnego 
finansowania lub 
wzajemnego nakładania się 
z innymi funduszami 
unijnymi. 

Tak 
Obowiązkowa mobilizacja co 
najmniej  jednego 
odpowiedniego unijnego, 
krajowego lub prywatnego 
źródła finansowania dla 
realizacji działań 
komplementarnych,  w ramach  
tego samego planu lub 
strategii. 
 
Brak podwójnego 
finansowania lub wzajemnego 
nakładania się z innymi 
funduszami unijnymi  dla 
samego projektu programu 
LIFE. 



 
Realizacja IP może zapewnić 
lepszy dostęp do innego 
finansowania unijnego. 

Beneficjenci Podmioty publiczne lub 
prywatne 

Podmioty publiczne lub 
prywatne  

 
Na ogół, oczekuje się, że 
zintegrowany projekt złoży i 
będzie nim kierował właściwy 
organ odpowiedzialny za 
wdrażanie odpowiedniego 
planu lub strategii. 

Zaangażowanie 
interesariuszy 

Oczekiwane Obowiązkowe 

Okres realizacji projektu 
(średnio) 

Historycznie od 1 do 5 lat Oczekiwane 6 lat lub więcej 

Rodzaj projektów Projekty pilotażowe, 
demonstracyjne,  dotyczące 
najlepszych praktyk lub 
informacyjne, dotyczące 
zwiększenia świadomości i 
rozpowszechniania 
informacji 

IP stanowią kombinację 
elementów „tradycyjnych” 
rodzajów projektów: powinny 
głównie obejmować elementy 
dotyczące najlepszych 
praktyk, które można połączyć 
z elementami pilotażowymi, 
demonstracyjnymi, 
informacyjnymi, dotyczącymi 
zwiększenia świadomości i 
rozpowszechniania informacji  
Element  budowania 
potencjału jest obowiązkowy. 

Koszty kwalifikowalne Zgodnie z umową o dotację. Zgodnie z umową o dotację. 

Mechanizm realizacji Pełny szczegółowy plan 
projektu od początku 

Powtarzalne programowanie i 
raportowanie w fazach 

Trwałość Wymagana dla większości 
projektów 

Wymagana dla wszystkich 
projektów zintegrowanych, 
łącznie z długoterminowym 
zobowiązaniem i budową 
potencjału 

 

* Dalsze szczegółowe informacje dotyczące projektów tradycyjnych projektów można 
znaleźć w wytycznych dla wnioskodawców LIFE w ramach obszarów ochrony 
środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami oraz przyrody i różnorodności 
biologicznej,  a także podprogramu działań na rzecz klimatu. 
 

2.2 Jakiego rodzaju działania mogą objąć projekty zintegrowane? 
 

Ze względu na swoją możliwą kompleksowość, IP na ogół nie mieszczą się  w żadnych 

rozwiązaniach, które można dostrzec w „projektach tradycyjnych” programu LIFE, ale 

raczej łączą ich elementy. 

 

Oczekuje się, że IP będą dotyczyć problemów środowiskowych/klimatycznych i je 

rozwiązywać w szerszej skali. Z tego powodu większość IP będzie realizować działania 

stosujące głównie najlepsze praktyki. Jednocześnie, prawdopodobnie będą 

prowadzone działania o charakterze demonstracyjnym lub innowacyjnym/pilotażowym, 

jeśli będą potrzebne do znalezienia najlepszego rozwiązania problemu, którego 

dotychczas nie rozwiązano w danej skali lub w danych warunkach albo jeśli nie istnieją 

żadne rozwiązania. Element budowania potencjału, mającego umożliwić efektywne i 



dobrze skoordynowane wdrażanie przedmiotowego planu lub strategii, jest obowiązkowy 

we wszystkich projektach zintegrowanych. 
 

Oczekuje się, że IP będą tak skonstruowane, żeby zapewnić możliwość powielania lub 

przenoszenia kluczowych działań w ramach projektu. Oczekuje się, że IP utorują drogę 

dla faktycznego powielania i przenoszenia kluczowych działań w ramach projektu 

najpóźniej od razu po jego zakończeniu. Należy określić działania, które można 

powielać/przenosić, i uwzględnić je w dokumencie koncepcyjnym, a w szczególności w 

pełnym wniosku. 
 

„Elementy dotyczące najlepszych praktyk”: „Działania dotyczące najlepszych praktyk” 

stosują odpowiednie, efektywne pod względem kosztów i nowoczesne techniki, metody i 

podejścia, biorąc pod uwagę szczególny kontekst projektu. 
 

Przewiduje się, że IP będą miały na celu realizację środków i działań przewidzianych w 

odpowiednim planie lub strategii, stosując w większości przypadków wcześniej 

sprawdzone i potwierdzone metody i techniki. 
 

„Elementy demonstracyjne” polegają na zastosowaniu w praktyce, testowaniu, ocenie 

i rozpowszechnianiu działań, metodyk lub podejść, które są nowe lub nieznane w 

określonym kontekście projektu, takim jak kontekst geograficzny, ekologiczny, 

społeczno-ekonomiczny, a które mogłyby być zastosowane w innym miejscu w 

podobnych okolicznościach. 

 

„Elementy pilotażowe” polegają na zastosowaniu techniki lub metody nigdzie wcześniej 

niestosowanej lub nietestowanej, zapewniającej potencjalne korzyści dla środowiska lub 

klimatu w porównaniu z istniejącymi najlepszymi praktykami. 
 

IP powinny ułatwiać budowanie potencjału beneficjentów i interesariuszy, ze 

szczególnym uwzględnieniem właściwych organów, żeby zapewnić realizację działań 

komplementarnych i całego planu lub strategii, której dotyczy projekt, oraz trwałości 

inwestycji dokonanych w ramach IP. Działania mające na celu budowanie potencjału 

mogą obejmować wzmocnienie zasobów ludzkich przez zatrudnienie pracowników dla 

beneficjentów lub szkolenie pracowników i interesariuszy w celu zwiększenia ich zdolności 

technicznych i wiedzy. Mogą one również obejmować wzmocnienie zdolności 

technicznych uczestniczących podmiotów lub systemów, np. poprzez stworzenie 

systemów monitoringu lub innych obiektów technicznych.  W  tym zakresie można również 

przewidywać działania mające na celu efektywną koordynację wykorzystywania różnych 

funduszy. Może temu również służyć tworzenie określonych grup lub struktur 

koordynacyjnych, wprowadzanie instrumentów administracyjnych lub prawnych itd. 
 

Chociaż na ogół realizacja IP nie pozwoli w pełni wdrożyć przedmiotowego planu lub 

strategii, to IP powinien obejmować strategiczne działania z zakresu budowania potencjału, 

katalizujące proces prowadzący do pełnego wdrożenia tego planu. Z tego powodu IP 

powinny ułatwiać budowanie potencjału do bardziej efektywnego wdrażania 

odpowiedniego planu lub strategii, w tym większej zdolności do absorpcji dostępnych 

funduszy.   

 

 
 
 
 
 
 



2.3 Obszary interwencji projektów zintegrowanych  
 

Podprogram działań na rzecz środowiska 
 

2.3.1 Projekty zintegrowane dotyczące przyrody 
 

IP dotyczące przyrody powinny przyczynić się w szczególności do osiągnięcia celu 1 

unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej i ogólnych celów dyrektywy 

siedliskowej i ptasiej. W szczególności, IP powinny przyczynić się do poprawy stanu 

ochrony gatunków i typów siedlisk mających znaczenie dla Wspólnoty (dyrektywa 

siedliskowa) i/lub stanu gatunków ptaków (dyrektywa ptasia)14. 

 

W szczególności, IP należy realizować, żeby ułatwić wdrażanie priorytetowych ram działań 

(PRD) - opracowanych na podstawie art. 8 dyrektywy Siedliskowej15  - dla sieci Natura 

2000 w danych krajach lub regionach. W tym celu IP dotyczące przyrody powinny 

wspierać dalszy rozwój, wdrażanie i zarządzanie siecią Natura 2000, w szczególności 

poprzez rozwój, testowanie, prezentację i zastosowanie metod i praktyk ochrony, poprawę 

bazy wiedzy dotyczącej walorów przyrodniczych obszarów, podnoszenie świadomości i 

zwiększenie potencjału administracyjnego beneficjentów i organów zarządzających. IP 

mogą obejmować działania dotyczące zielonej infrastruktury16, jeśli ją uwzględniono w  

PRD, np. żeby poprawić strukturalną i  funkcjonalną łączność obszarów Natura  2000 lub 

stanu ekosystemów i ich usług17. 
 

Oczekuje się, że IP będą realizować wybrany zbiór działań przewidzianych do 

sfinansowania przez program LIFE w odpowiednich PRD kraju lub regionu (lub kombinacji 

krajów/regionów). Ze względu na ten wymóg nie można składać ani dokumentu 

koncepcyjnego, ani pełnego wniosku dla IP dotyczącego przyrody, jeśli na odpowiednim 

poziomie nie zatwierdzono/przyjęto PRD i ich nie przekazano ich do Komisji, która uznała, 

że mają one akceptowalną wartość.  
 

Warto zauważyć, że większość PRD juz została opracowana przez państwa 

członkowskie/regiony i przekazana do Komisji Europejskiej w latach 2013-2014. 

Jednakże, jeśli PRD wymaga poważnych zmian, np. dotyczących wyboru środków 

ochrony lub architektury finansowej, np. wynikających z negocjacji dotyczących 

programów operacyjnych, odpowiedni organ powinien złożyć zaktualizowane PRD do  

Komisji Europejskiej normalnymi kanałami i je dołączyć do pełnego wniosku. 
 

W zależności od struktur administracyjnych państw członkowskich, PRD obejmują albo 

cały kraj, albo region. Ma to bezpośredni wpływ na zasięg geograficzny IP dotyczącego 

przyrody, ponieważ w większości przypadków będą one dotyczyć wdrażania tylko jednych 

PRD. Niemniej jednak, wnioskodawcy mogą uznać, że właściwe będzie przedłożenie IP 

obejmującego obszary objęte więcej niż jednymi PRD tego samego lub sąsiedniego kraju. 

                                                           
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa.  
15 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF 
16 Zielona infrastruktura to strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi 

cechami środowiskowymi, zaprojektowana i zarządzana w celu świadczenia szerokiego zakresu usług 

ekosystemowych. W skład  tej infrastruktury wchodzą tereny zielone (i wodne, jeżeli uwzględnia się 

ekosystemy wodne) oraz inne elementy fizyczne obszarów lądowych (w tym przybrzeżnych), a także 

morskich. Na lądzie zielona infrastruktura jest obecna na obszarach wiejskich i miejskich. Zob. http://eur- 

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249 
17 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A020%3A0007%3A0025%3AEN%3APDF
http://eur-/
http://eur-/
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm


 

Oczekuje się, że w PRD zostaną opisane środki niezbędne do osiągnięcia celów Natura 

2000, i że przez to przyczynią się do spełnienia celów strategii ochrony różnorodności 

biologicznej. Powinny również wskazać źródła finansowania, które mają być wykorzystane 

w celu ich wdrożenia. Ramy czasowe dla PRD odpowiadają terminom określonym w 

strategii ochrony różnorodności biologicznej i w wieloletnich ramach finansowych, tzn. 

obejmują okres lat 2014-2020. 
 

Organy, które opracowały PRD, na ogół wskazywały program LIFE wśród funduszy, które 

mogą przyczynić się do osiągnięcia w szczególności celu 1 i 2 strategii ochrony 

różnorodności biologicznej. Inne, komplementarne fundusze (EFRR; EFRROW, 

INTERREG, Horyzont 2020 i EFMR) mogłyby zapewnić finansowanie dla osiągnięcia 

celów 3, 4 i 5 oraz, w niektórych przypadkach, również celu 2. Składający wnioski dla IP 

dotyczących przyrody mogą w zasadzie oprzeć się na tych orientacyjnych ustaleniach 

finansowych, kiedy będą projektować sam IP. 
 

We wniosku dla IP dotyczącego przyrody wnioskodawcy powinni pokazać, w jaki sposób 

projekt ma przyczynić się do wdrożenia PRD. W tym celu projekt powinien obejmować 

działania mogące ułatwić mobilizację i wykorzystanie innych komplementarnych funduszy, 

które mogą sfinansować realizację działań lub środków wykraczających poza te, które 

wspiera IP programu LIFE – zarówno pod względem zakresu, jak i ram czasowych. 
 

W praktyce oznacza to, że IP powinien obejmować i) kombinację działań, które 

bezpośrednio przyczyniają się do realizacji środków – i osiągnięcia celów – PRD, które są 

przewidziane do sfinansowania przez LIFE, oraz ii) działania horyzontalne ułatwiające 

wdrażanie PRD. 
 

Z tego względu, oprócz ogólnych celów IP, we wnioskach należy przedstawić informacje 

dotyczące:  
 

 oczekiwanego poziomu wdrożenia PRD jako bezpośredniego rezultatu działań 

przewidzianych w IP lub dzięki działaniom komplementarnym finansowanym z 

innych środków, zmobilizowanych równolegle do IP, 

 obszaru objętego środkami, liczby obszarów, istotności tych obszarów dla 

gatunków i typów siedlisk w ramach regionów biogeograficznych, 

 oczekiwanej poprawy stanu ochrony gatunków i siedlisk, w szczególności tych 

siedlisk i gatunków, które uznaje się za priorytetowe oraz tych, których stan 

ochrony określono jako niewłaściwy, 

 oczekiwanej poprawy długoterminowej zdolności do monitorowania i oceny stanu 

gatunków i siedlisk mających znaczenie dla UE (art. 11 i 17 dyrektywy 

siedliskowej).  
 

2.3.2 Projekty zintegrowane dotyczące wody 
 

IP należące do priorytetowego obszaru tematycznego „woda” powinny wspierać 

ukierunkowaną realizację środków, które przyniosą postęp w osiąganiu celów ramowej 

dyrektywy wodnej w zakresie dobrego stanu/potencjału, zgodnie z planami 

gospodarowania wodami w dorzeczu (PGW) przyjętymi w państwach członkowskich na 

podstawie ramowej dyrektywy wodnej. 
 

Ze względu na ten wymóg nie można złożyć ani dokumentu koncepcyjnego dla IP 

dotyczącego wody, ani też pełnego wniosku, jeśli PGW nie został przyjęty na poziomie, na 



jakim ma być realizowany IP. 
 

IP powinny realizować wybrany zbiór środków, które, jak ustalono, są konieczne dla 

wdrażania PGW  w całym dorzeczu lub dużej zlewni cząstkowej.  
 

Projekty powinny koncentrować się na planowaniu w dużej skali (np. zlewni cząstkowej 

lub dorzecza) i podęciu środków mających na celu zwiększenie retencji wody na 

obszarach miejskich i wiejskich, zwiększenie infiltracji i zdolności do magazynowania 

wody oraz usuwania zanieczyszczeń przez procesy naturalne lub „podobne do 

naturalnych” .  Powinny zmierzać do osiągnięcia efektu synergicznego w celu wdrożenia 

działań, które złagodzą istniejące presje hydromorfologiczne oraz wpłyną korzystnie na 

różnorodność biologiczną i zwiększą użyteczność publiczną.  
 

Planowane działania powinny dotyczyć znaczących presji wpływających na obecny stan 

wód w danym dorzeczu w ogóle, a w szczególności znaczących presji wpływających na 

zdolność środowiska do retencji wody. Takie presje powinny być zidentyfikowane w 

najnowszych ocenach wykonanych przez państwo członkowskie dla celów 

opracowania planów wdrażania odpowiedniego unijnego ustawodawstwa i polityki (np. 

ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej,  

dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, dyrektywy w sprawie wody 

pitnej, dyrektywy w sprawie wody w kąpieliskach, dyrektywy Powodziowej i/lub planów 

dotyczących suszy). 
 

Przedmiotem oceny będzie zakres, w jakim wnioski dla IP dotyczących wody przyczynią  

się do osiągnięcia jednego lub kilku celów ogólnych i szczegółowych programu LIFE, 

określonych w art. 3, 10, 11 i 12 rozporządzenia LIFE. 
 

IP dotyczące wody powinny wykazać europejską wartość dodaną pod względem ich 

wkładu w realizację celów ramowej dyrektywy wodnej – jako wyrażone ilościowo 

zmniejszenie presji lub przewidywana poprawa jednolitych części wód w kierunku dobrego 

stanu. Tam gdzie to możliwe, należy to uzupełnić oceną  szerszych korzyści 

zapewnianych przez usługi ekosystemowe , które uzyska się dzięki realizacji IP. 
 

Oprócz ogólnych celów IP, we wnioskach należy się odnieść do następujących aspektów: 

 oczekiwanego poziomu wdrożenia przedmiotowego PGW jako bezpośredniego 

rezultatu działań przewidzianych w IP lub dzięki działaniom komplementarnym 

finansowanym z innych środków, zmobilizowanych równolegle do IP, 

 efektu projektu w zakresie ograniczania znaczących presji, którymi dotąd nie 

zajęto się, i/lub postępu w osiąganiu celów ramowej dyrektywy wodnej w zakresie 

dobrego stanu/potencjału, 

 sposobu zastosowania podejścia ekosystemowego w celu określenia i realizacji 

działań mających na celu osiągnięcie celów ramowej dyrektywy wodnej oraz 

także innych celów unijnej polityki wodnej (dyrektywy ramowej w sprawie strategii 

morskiej,  dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, dyrektywy w 

sprawie wody pitnej, dyrektywy azotanowej, dyrektywy w sprawie wody w 

kąpieliskach, dyrektywy powodziowej i/lub planów dotyczących suszy) oraz oceny 

korzyści środowiskowych, społecznych i gospodarczych, jakie ma przynieść 

realizacja IP,  

 sposobu, w jaki IP przyczyni się do wdrażania ramowej dyrektywy wodnej poza 

zakresem IP – możliwości przeniesienia wyników do innych dorzeczy. 

 

 



2.3.3 Projekty zintegrowane dotyczące odpadów 
 

IP należące do priorytetowego obszaru tematycznego „odpady” powinny mieć na celu 

wspieranie stosowania, rozwoju, testowania i prezentacji zintegrowanych rozwiązań w 

zakresie wdrażania planów gospodarki odpadami (PGO), wymaganych przez art. 28 

dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, i/lub programów zapobiegania powstawaniu 

odpadów (PZPO), wymaganych przez art.  29 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. 
 

Ze względu na ten wymóg nie można złożyć ani dokumentu koncepcyjnego dla IP 

dotyczącego odpadów, ani też pełnego wniosku, jeśli PGO lub PZPO nie został przyjęty 

na odpowiednim poziomie.  
 

Dzięki wybranemu zbiorowi działań, wnioski dla IP dotyczących odpadów powinny 

wykazać ich europejską wartość dodaną pod względem ich wkładu we wdrażanie hierarchii 

postępowania z odpadami (art. 4 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów), osiągnięcie 

docelowych poziomów recyklingu przewidzianych w ar t. 11 dyrektywy ramowej w 

sprawie odpadów i dodatkowych poziomów docelowych określonych w unijnym 

ustawodawstwie dotyczącym odpadów oraz wprowadzenie koniecznych środków 

wspierających realizację tych celów.  
 

Przedmiotem oceny będzie zakres, w jakim każdy wniosek przyczyni się do osiągnięcia 

jednego lub kilku celów ogólnych i szczegółowych programu LIFE, określonych w art. 3, 

10, 11 i 12 rozporządzenia LIFE. 

 
Z tego względu, oprócz ogólnych celów IP, we wnioskach należy się odnieść do 

następujących aspektów:  

 

-  oczekiwanego poziomu wdrożenia PGO/PZPO jako bezpośredniego rezultatu 

działań przewidzianych w IP lub dzięki działaniom komplementarnym 

finansowanym z innych środków, zmobilizowanych równolegle do IP, w 

szczególności przeznaczonych na inwestycje w zakresie zbiórki i przewarzania 

odpadów; 
 

- efektu w zakresie ograniczenia wytwarzania odpadów, ponownego wykorzystania 

produktów i przygotowania do ich ponownego wykorzystania, zwiększenia 

selektywnego zbierania odpadów (w szczególności papieru, szkła, metali, tworzyw 

sztucznych i bioodpadów), recyklingu, zmniejszania zakresu zagospodarowania na 

składowiskach, ograniczenia śmiecenia, ograniczenia wytwarzania lub właściwego 

przetwarzania odpadów niebezpiecznych; 

- wdrażania dyrektyw dotyczących określonych strumieni odpadów, takich jak 

dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dyrektywa 

w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz dyrektywa w sprawie 

składowania odpadów; 

- wdrażania instrumentów ekonomicznych wspierających zrównoważoną 

gospodarkę odpadami (rozszerzonej odpowiedzialności producenta, programów 

opłat proporcjonalnych do ilości odpadów, opłat za zagospodarowanie na 

składowisku/w spalarni); 

- rozwoju działań w zakresie komunikacji i podnoszenia świadomości, wspierających 

realizację wymienionych powyżej celów; 

- oczekiwanego zwiększenia długoterminowej zdolności do monitorowania i oceny 



wytwarzania odpadów komunalnych, ich składu i przetwarzania, zgodnie z 

hierarchią postępowania z opadami, oraz wzmocnienia środków kontroli 

przemieszczeń odpadów; 

- tam gdzie to stosowne, wkładu we wdrożenie zaleceń dla państw członkowskich, 

określonych w planie działania opracowanym w ramach praktycznych  działań w 

zakresie promowania przestrzegania prawa, mających na celu wsparcie wdrażania 

europejskiego ustawodawstwa odpadowego:                          

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm 

 

2.3.4 Projekty zintegrowane dotyczące powietrza 
 

IP należące do priorytetowego obszaru tematycznego „powietrze” powinny mieć na celu 

wspieranie stosowania, rozwoju, testowania i prezentacji zintegrowanych rozwiązań w 

zakresie wdrażania i monitorowania lokalnych i regionalnych planów ochrony powietrza  

(POP), określonych w dyrektywie 2008/50/WE, w ostatecznym celu przyczynienia się do 

realizacji krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia ochrony powietrza. 
 

Ze względu na ten wymóg nie można złożyć ani dokumentu koncepcyjnego dla IP 

dotyczącego powietrza, ani też pełnego wniosku, jeśli POP nie został przyjęty na 

odpowiednim poziomie.  
 

Na ogół, będą preferowane projekty na dużą skalę. Z tego powodu, jeśli IP dotyczący 

powietrza jest oparty na lokalnych POP, to powinien obejmować koordynację i współpracę 

między przynajmniej pięcioma miastami mającymi takie plany. 
 

W przypadku, gdy IP dotyczący powietrza jest oparty na jednym lub więcej regionalnych 

POP, projekty zintegrowane programu LIFE powinny obejmować koordynację i 

współpracę między wszystkimi zainteresowanymi lokalnymi i regionalnymi organami 

administracyjnymi. 
 

Przedmiotem oceny będzie zakres, w jakim każdy wniosek przyczyni się do osiągnięcia 

jednego lub kilku celów ogólnych i szczegółowych programu LIFE, określonych w art. 3, 

10, 11 i 12 rozporządzenia LIFE. 
 

Z tego względu we wnioskach należy się odnieść do następujących aspektów: 
 

- oczekiwanego poziomu wdrożenia POP i związanej z tym poprawy jakości 

powietrza jako bezpośredniego rezultatu działań przewidzianych w IP lub dzięki 

działaniom komplementarnym finansowanym z innych środków, zmobilizowanych 

równolegle do IP (w szczególności, zakresu, w jakim przyczynią się do 

przestrzegania unijnego ustawodawstwa dotyczącego jakości powietrza 

(obowiązujących dopuszczalnych i docelowych wartości dotyczących jakości 

powietrza oraz, tam gdzie to możliwe, poziomów zalecanych przez WHO), a także 

krajowych pułapów emisji i krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji), 

- uwagi poświęconej łańcuchowi działań, jakich wymaga opracowanie, wdrożenie i  

ocena POP, obejmującemu: monitorowanie i modelowanie, inwentaryzację emisji i 

określenie ich źródeł, tworzenie i wdrażanie polityki, informowanie i udział 

społeczeństwa, 

- wkładu we wzmocnienie kontroli i zarządzania jakością powietrza, m.in. poziomu 

uczestnictwa i zaangażowania odpowiednich właściwych władz na poziomie 

lokalnym, regionalnym i krajowym, 

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm


- obszaru geograficznego i liczby osób, którym poprawa jakości powietrza przyniesie 

korzyści, biorąc pod uwagę wszelkie niekorzystne warunki geograficzne, 

meteorologiczne i społeczno-gospodarcze. 

 

Podprogram działań na rzecz klimatu 
 

2.3.5 Projekty zintegrowane dotyczące dostosowania się do zmian klimatu18
 

 

IP należące do tej kategorii mają na celu wdrażanie strategii lub planów dostosowania 

się do zmian klimatu, które uwzględniają określone obszary podatne na zmianę klimatu 

(np. obszary przybrzeżne, obszary narażone na ryzyko wystąpienia suszy i powodzi) lub 

wrażliwe sektory (np. woda, rolnictwo/leśnictwo, zdrowie publiczne) oraz stosowanie w 

razie potrzeby podejść opartych na ekosystemie. 
 

Synergie z innymi politykami ochrony środowiska i klimatu powinny być tematem 

przewodnim projektów dotyczących dostosowania się do zmian klimatu, np. w stosownych 

przypadkach powinno się promować synergie między dostosowaniem się do zmian 

klimatu, zmniejszaniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, różnorodnością 

biologiczną i polityką wodną. Europejska wartość dodana będzie również oceniana pod 

względem wkładu danego IP w osiąganie celów w zakresie odporności na zmiany klimatu, 

poziomu uwzględniania tej kwestii w różnych sektorach oraz zaangażowania szerokiego 

zakresu interesariuszy.  
 

Oczekuje się, że IP będą realizować wybrany zbiór działań zawartych w odpowiedniej 

strategii lub planie działań na rzecz dostosowania się do zmian klimatu przewidzianych do 

sfinansowania przez program LIFE. Środki finansowane w ramach programu LIFE 

powinny uzupełniać środki finansowane ze źródeł krajowych lub środki finansowane z 

innych odpowiednich unijnych programów finansowania w celu wdrożenia ogólnej 

strategii lub planu działań na rzecz dostosowania się do zmian klimatu. 
 

Wnioskodawcy powinni pokazać, w jaki sposób projekt ma przyczynić się do wdrożenia 

strategii, planu lub planu działania. W tym celu projekt powinien obejmować działania 

mogące ułatwić mobilizację i wykorzystanie innych komplementarnych funduszy, które 

mogą sfinansować realizację działań lub środków wykraczających poza te, które wspiera 

IP programu LIFE – zarówno pod względem zakresu, jak i ram czasowych. Obejmuje to 

środki mające na celu uwzględnienie kwestii klimatycznych w prywatnych decyzjach 

inwestycyjnych. W praktyce oznacza to, że wniosek/IP powinien obejmować: 

 
1) kombinację działań, które bezpośrednio przyczyniają się do realizacji środków – i 

osiągnięcia celów – IP przewidzianych do sfinansowania przez LIFE, oraz  

 

2) działania horyzontalne ułatwiające wdrażanie ogólnej strategii lub planu, np. dotyczące 

budowania potencjału.  

 
Złożenie dokumentu koncepcyjnego lub pełnego wniosku dla IP dotyczącego 

dostosowania się do zmian klimatu wymaga zatwierdzenia/przyjęcia na odpowiednim 

poziomie przedmiotowej krajowej, regionalnej lub lokalnej strategii/planu działań na rzecz 

dostosowania się do zmian klimatu. 
 

Z tego względu, oprócz ogólnych celów IP, we wnioskach należy przedstawić informacje 

dotyczące:  
 

                                                           
18 Uwaga: Określone miejskie plany dostosowania się do zmian klimatu omówiono w punkcie 2.3.6.  



 oczekiwanego poziomu wdrożenia strategii/planu działań na rzecz dostosowania się 

do zmian klimatu jako bezpośredniego rezultatu działań przewidzianych w IP lub 

dzięki działaniom komplementarnym finansowanym z innych środków, 

zmobilizowanych równolegle do IP, 

 obszaru geograficznego, na którym podjęto środki, i liczby osób objętych strategią/ 

planem działań na rzecz dostosowania się do zmian klimatu, 

 oczekiwanego wzmocnienia odporności na zmiany klimatu w regionie i  sektorach 

gospodarki dzięki działaniom sfinansowanym w ramach LIFE i projektom 

komplementarnym. 

 oczekiwanego wzmocnienia odporności na zmiany klimatu na obszarach podatnych 

na zmianę klimatu zidentyfikowanych w unijnej strategii w zakresie przystosowania 

się do zmian klimatu. 

 oczekiwanego zwiększenia sie liczby krajów/regionów/miast stosujących podejścia 

zintegrowane, wspierane przez IP lub powielające rezultaty IP, 

 wkładu we wzmocnienie kontroli i zarządzania w zakresie dostosowania się do zmian 

klimatu, m.in. poziomu uczestnictwa i zaangażowania odpowiednich właściwych 

władz na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,  

 wkładu w włączenie działań na rzecz klimatu do różnych sektorów. 

 
Przykład IP dotyczącego wdrożenia strategii lub planów dostosowania się do 
zmian klimatu, np. krajowej strategii dostosowania się do zmian klimatu19: 
 
Poza dalszą oceną czynników ryzyka związanych ze zmianami klimatu i podatności na 

zmiany klimatu, krajowa strategia dostosowania się do zmian klimatu może obejmować 

badania naukowe, transfer wiedzy i środki komunikacji.  IP finansowany w ramach 

programu LIFE można by wykorzystać do sfinansowania oceny czynników ryzyka i 

podatności oraz komunikacji i podnoszenia świadomości dotyczącej dostosowania się do 

zmian klimatu. Chociaż IP programu LIFE może obejmować ograniczoną działalność 

badawczą, dedykowane działania badawcze określone w strategii dostosowania się do 

zmian klimatu można by realizować jako działania komplementarne finansowane z 

funduszy krajowych lub programu Horyzont 2020.  Powiązane działania w zakresie 

transferu wiedzy (np. inwestycje w edukację i szkolenie oraz infrastrukturę) można 

również realizować jako działania komplementarne finansowane z funduszy krajowych 

lub EFSI.  

 
Większość opracowanych strategii dostosowania się do zmian klimatu, jeśli nie wszystkie, 

koncentruje się na poszczególnych sektorach20, co wskazuje na potrzebę ukierunkowania 

ich wdrażania przez grupy robocze ds. dostosowania się do zmian klimatu, składające się 

z przedstawicieli różnych władz i sektorów. Z tego względu należy uwzględnić działania 

mające zapewnić zaangażowanie wielu interesariuszy. IP finansowany w ramach 

programu LIFE można by wykorzystać do stworzenia i prowadzenia współpracy 

międzyregionalnej lub transgranicznej dotyczącej określonego działania lub wspólnego 

problemu interesariuszy.  Ponadto  IP finansowany w ramach programu LIFE powinien 

również obejmować działanie mające na celu budowanie potencjału oraz działania w 

zakresie monitorowania i ewaluacji. 

                                                           
19 Przykład ten podano w celach ilustracyjnych, żeby pokazać, w jaki sposób można ukształtować IP, i nie 

należy go traktować jako obszaru priorytetowego. 
20 Dokument roboczy służb Komisji (SWD(2013) 134 wersja ostateczna), Guidelines on developing 

adaptation strategies (Wytyczne dla opracowania strategii dostosowania się do zmian klimatu) , 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/swd_2013_134_en.pdf 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/swd_2013_134_en.pdf


 
W odniesieniu do wdrażania wariantów dostosowania się do zmian klimatu IP 

finansowany w ramach programu LIFE mógłby się skupiać na szeregu sektorów. Np. 

projekt mógłby dotyczyć sektorów rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej. Chociaż w IP 

finansowanym w ramach programu LIFE można stosować rozwiązania pilotażowe, 

oparte na przyrodzie na obszarach narażonych na powodzie, działania 

przeciwpowodziowe na dużą skalę  można również realizować jako działania 

komplementarne finansowane w ramach EFSI. W odniesieniu do rolnictwa IP 

finansowany w ramach programu LIFE  może obejmować działania mające na celu 

tworzenie sieci zajmujących się zmianami klimatu, rolnictwem i rozwojem obszarów 

wiejskich oraz projekty pilotażowe. Działania komplementarne, np. w zakresie rolnictwa 

ekologicznego, ochrony lasów, zapobiegania pożarom lasów i klęskom żywiołowym oraz 

usuwania ich skutków, można  sfinansować z EFSI lub funduszy krajowych.  

 
2.3.6 Projekty zintegrowane dotyczące ograniczenia wpływu człowieka na 
klimatu i/lub dostosowania się do zmian klimatu na obszarach miejskich 
 

IP należące do tej kategorii powinny wspierać ukierunkowane wdrażanie miejskich 

planów działań wiodących w zakresie przechodzenia do społeczeństwa niskoemisyjnego 

i/lub odpornego na zmiany klimatu. Zaleca się, żeby projekty dotyczyły następującej 

tematyki:  
 

- wdrażania miejskich lub lokalnych strategii lub planów działań na rzecz dostosowania 

się do zmian klimatu i/lub ograniczenia wpływu człowieka na klimatu, np. związanych z  

„Porozumieniem Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”, 

- opracowania i zastosowania innowacyjnych rozwiązań na obszarach miejskich, m.in. w 

sektorach wody, energii i budownictwa,  promowania i rozwoju zielonej infrastruktury, 

przyczyniania się do realizacji celów w zakresie ochrony przyrody i różnorodności 

biologicznej na obszarach miejskich oraz wdrażania partnerstw publiczno-

prywatnych na rzecz odporności na zmiany klimatu,

- wdrażania miejskich lub wiejskich strategii na rzecz niskiej emisji, m.in. w zakresie 

transportu miejskiego, efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych, 

szkolenia w zakresie ciepłownictwa oraz niskoemisyjnego oświetlenia w miastach. 
 

Zdecydowanie zachęca się do wsparcia realizacji miejskich planów działań 

przyczyniających się jednocześnie do osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia wpływu 

człowieka na klimat i dostosowania się do zmian klimatu. 
 

IP należący do tej kategorii musi obejmować kilka miast i powinien wspierać 

wdrożenie całej strategii lub planu działań.  
 

Wnioskodawcy powinni pokazać, w jaki sposób projekt ma przyczynić się do wdrożenia 

strategii, planu lub planu działania. W tym celu projekt powinien obejmować działania 

mogące ułatwić mobilizację i wykorzystanie innych komplementarnych funduszy, które 

mogą sfinansować realizację działań lub środków wykraczających poza te, które wspiera 

IP programu LIFE – zarówno pod względem zakresu, jak i ram czasowych. Obejmuje to 

środki mające na celu uwzględnienie kwestii klimatycznych w prywatnych decyzjach 

inwestycyjnych. W praktyce oznacza to, że wniosek/IP powinien obejmować: 

 
1) kombinację działań, które bezpośrednio przyczyniają się do realizacji środków – i 

osiągnięcia celów – IP przewidzianych do sfinansowania przez LIFE, oraz  

2) działania horyzontalne ułatwiające wdrażanie ogólnej strategii lub planu, np. 

dotyczące budowania potencjału.  
 

 



Z tego względu, oprócz ogólnych celów IP, we wnioskach należy przedstawić informacje 

dotyczące:  
 

 oczekiwanego poziomu wdrożenia planu działań na rzecz dostosowania się do 

zmian klimatu i/lub ograniczenia wpływu człowieka na klimat jako bezpośredniego 

rezultatu działań przewidzianych w IP lub dzięki działaniom komplementarnym 

finansowanym z innych środków, zmobilizowanych równolegle do IP, 

 obszaru geograficznego, na którym podjęto środki, i liczby osób objętych planami 

działań na rzecz dostosowania się do zmian klimatu i/lub ograniczenia wpływu 

człowieka na klimat, 

 oczekiwanego wsparcia dla przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i odpornej na 

zmiany klimatu w przedmiotowych miastach/społecznościach lokalnych poprzez 

działania finansowane w ramach IP i projektów komplementarnych, 

 oczekiwanego zwiększenia się liczby miast/społeczności lokalnych stosujących 

podejścia zintegrowane, wspierane przez IP lub powielające rezultaty IP, 

 wkładu we wzmocnienie kontroli i zarządzania w zakresie dostosowania się do 

zmian klimatu i/lub ograniczenia wpływu człowieka na klimat, m.in. poziomu 

uczestnictwa i zaangażowania odpowiednich właściwych władz na poziomie 

lokalnym, regionalnym i krajowym, 

 wkładu we włączenie działań na rzecz klimatu do różnych obszarów polityki. 
 

2.3.7 Projekty zintegrowane dotyczące ograniczenia wpływu człowieka na klimat21
 

IP należące do obszaru ograniczenia wpływu człowieka na klimat powinny wspierać 

wdrażanie strategii i planów działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub 

planów działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i dotyczyć określonych gmin lub 

regionów  (np. zgodnie z postanowieniami Globalnego Porozumienia Burmistrzów), 

sektorów przemysłu i rolnictwa (analizując użytkowanie gruntów w skali regionalnej, w 

kontekście  społecznym i ekonomicznym) lub innych sektorów gospodarki, przez 

wprowadzenie podejść opartych na technologii i usługach w sposób zrównoważony i 

innowacyjny.

                                                           
21 Uwaga: Konkretne miejskie plany ograniczenia wpływu człowieka na klimat omówiono w punkcie 2.3.6.    

IP powinny przyczyniać się do wdrożenia i rozwoju obecnej i przyszłej unijnej polityki i 

ustawodawstwa dotyczącego ograniczenia wpływu człowieka na klimat, które mogłoby 

obejmować:   

 

- UE ETS; 

- rozporządzenie (UE) nr 2018/842 w sprawie wspólnych wysiłków redukcyjnych 

(ESR) dotyczących sektorów nieobjętych UE ETS; 

- decyzję 529/2013/UE w sprawie LULUCF i rozporządzenie (UE) nr 2018/841 w sprawie 

LULUCF; 

 

- zmienioną dyrektywę (UE) 2018/2001 w sprawie OZE;  

 

- rozporządzenie (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych; 

 

- plan działań na rzecz zrównoważonego finansowania. 
 

Opracowując przełomowe rozwiązania i procesy, projekty zintegrowane powinny mieć na 

celu realizację strategii sektorowych na rzecz ograniczenia wpływu człowieka na klimatu i 



osiągnięcie związanych z nimi celów, określonych w krajowym planie na rzecz energii i 

klimatu (KPEiK), oraz wdrożenie planów działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej do 

2050 r. 

 

Oczekuje się, że IP finansowane w ramach programu LIFE będą realizować wybrany zbiór 

działań określonych w KPEiK. Środki finansowane w ramach programu LIFE powinny 

uzupełniać środki finansowane ze źródeł krajowych lub środki finansowane z innych 

odpowiednich unijnych programów finansowania w celu wdrożenia określonej w KPEiK 

strategii, planu lub planu działania na rzecz ograniczenia wpływu człowieka na klimat.    

Wnioskodawcy powinni pokazać, w jaki sposób projekt ma przyczynić się do wdrożenia 

strategii, planu lub planu działania. W tym celu projekt powinien obejmować działania 

mogące ułatwić mobilizację i wykorzystanie innych komplementarnych funduszy, które 

mogą sfinansować realizację działań lub środków wykraczających poza te, które wspiera 

IP programu LIFE – zarówno pod względem zakresu, jak i ram czasowych. Obejmuje to 

środki mające na celu uwzględnienie kwestii klimatycznych w prywatnych decyzjach 

inwestycyjnych. W praktyce oznacza to, że wniosek/IP powinien obejmować: 

 
1) kombinację działań, które bezpośrednio przyczyniają się do realizacji środków – i 

osiągnięcia celów – IP przewidzianych do sfinansowania przez LIFE, oraz  

2) działania horyzontalne ułatwiające wdrażanie ogólnej strategii, planu lub planu 

działania, np. dotyczące budowania potencjału. 
 

Złożenie dokumentu koncepcyjnego lub pełnego wniosku dla IP dotyczącego 

ograniczenia wpływu człowieka na klimatu wymaga zatwierdzenia/przyjęcia na 

odpowiednim poziomie przedmiotowej ponadnarodowej, krajowej, regionalnej lub 

odnoszącej się do sektora przemysłu strategii/planu/planu działania oraz jej 

odpowiedniego ujęcia w KPEiK. 
 

Oprócz ogólnych celów IP, we wnioskach należy się odnieść do następujących aspektów: 

 oczekiwanego poziomu wdrożenia opisanej w KPEiK strategii/planu/planu 

działania na rzecz ograniczenia wpływu człowieka na klimat jako bezpośredniego 

rezultatu działań przewidzianych w IP lub dzięki działaniom komplementarnym 

finansowanym z innych środków, zmobilizowanych równolegle do IP, 

 obszaru geograficznego, na którym podjęto środki, i liczby osób objętych 

strategią/planem działań na rzecz ograniczenia wpływu człowieka na klimat, 

 oczekiwanego spadku emisji gazów cieplarnianych w regionie lub sektorze 

gospodarki,  

 zwiększenia liczby innowacyjnych technologii,  systemów i  instrumentów lub 

rozwiązań dotyczących najlepszych praktyk w zakresie ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych,  

 oczekiwanego zwiększenia się liczby krajów/regionów/sektorów stosujących 

podejścia zintegrowane, wspierane przez IP lub powielające rezultaty IP, 

 wkładu we wzmocnienie kontroli i zarządzania w zakresie ograniczenia wpływu 

człowieka na klimat, m.in. poziomu uczestnictwa i zaangażowania odpowiednich 

właściwych władz na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, 

 wkładu we włączenie działań na rzecz klimatu do różnych obszarów polityki. 
 

Poniżej podano trzy przykłady  IP dotyczących wdrażania strategii/planów 
działań/planów działania na rzecz ograniczenia wpływu człowieka na klimat22: 

                                                           
22 Przykłady te podano w celach ilustracyjnych, żeby pokazać, w jaki sposób można ukształtować IP, i nie 

należy ich traktować jako obszaru priorytetowego.   



Przykład dotyczący wdrażania przepisów w sprawie wspólnych wysiłków 
 
Strategia ograniczania emisji gazów cieplarnianych z sektora mleczarskiego 
 

Emisja innych gazów niż CO2 podlega celom redukcyjnym państwa członkowskich na 

podstawie decyzji w sprawie wspólnych wysiłków oraz przyszłego rozporządzania w 

sprawie wspólnych wysiłków. Mimo spadku emisji w ostatnich latach można dokonać 

dalszego postępu ze względu na liberalizację rynku mleczarskiego. 

Z tego względu wdrażanie strategii dotyczącej LULUCF dla tego sektora na poziomie 

lokalnym, regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym mogłoby wymagać 

szerokiego zakresu działań finansowanych z różnych źródeł, dostępnych dla 

interesariuszy, którzy mogliby wziąć w nich udział (przedstawicieli sektora, właścicieli 

pastwisk/dostawców paszy, przemysłu mleczarskiego, łańcucha dostaw, doradców, 

badaczy, władz lokalnych lub krajowych, instytucji zarządzających funduszy UE, lokalnych 

grup działania itd.). 

 
Np. IP finansowany w ramach programu LIFE można by wykorzystać do 

sfinansowania różnych środków mających na celu wdrożenie takiej strategii lub planu 

działania w sektorze mleczarskim, obejmujących budowanie potencjału, obowiązkowe 

działania w zakresie monitorowania i ewaluacji, działania przygotowawcze, jak np.  analizę 

śladu węglowego i możliwości ograniczenia emisji z sektora oraz 

opracowanie/przetestowanie/wdrożenie hodowli i karmienia krów mlecznych. 

 
Działania komplementarne w tej dziedzinie mogły być podjęte w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej, programu Horyzont 2020, Europejskiego partnerstwa innowacyjnego  na 

rzecz rolnictwa, EFSI, projektów finansowanych przez kraje, funduszy prywatnych itd.  

Działania przyczyniające się do ograniczenia emisji z sektora mleczarskiego mogłyby 

obejmować prace badawczo-rozwojowe, testowanie i wdrożenie technik hodowli i 

karmienia krów mlecznych, audyt węglowy i opracowanie narzędzi podejmowania decyzji 

na poziomie gospodarstwa rolnego, z uwzględnieniem korzyści wynikających z 

ograniczenia emisji, innowacyjnego gospodarowania odpadami, krótkich łańcuchów 

dostaw, a także usług doradczych, szkolenia zawodowego oraz zbiorowych i 

indywidualnych inwestycji potrzebnych do wdrożenia tych działań komplementarnych. W 

razie potrzeby niektóre z tych działań można by wykonać w ramach IP finansowanego ze 

środków programu LIFE. 

 
Oczekuje się wdrożenia całej strategii sektorowej.  
 

Przykład dotyczący wdrażania przepisów w sprawie LULUCF 
 

Zmniejszenie emisji i zwiększenie pochłaniania dzięki przyjaznemu dla klimatu 
zarządzaniu obszarami wodno-błotnymi 
 

W odniesieniu do realizacji działań zmniejszających emisję z sektora LULUCF IP mógłby 

przewidywać sfinansowanie odpowiednich działań krajowych mających na celu 

ograniczenie lub zmniejszenie emisji oraz utrzymanie lub zwiększenie pochłaniania przez 

sektor LULUCF. 

 

Np. działania dotyczące LULUCF mogą obejmować środki mające na celu ochronę i 

odtworzenie obszarów wodno-błotnych. IP finansowany w ramach programu LIFE 

mógłby sfinansować inwentaryzację i analizę obszarów wodno-błotnych w regionie, 

opracowanie przyjaznego da klimatu planu zarządzania tymi obszarami wodno-błotnymi 



oraz strukturę wykonawczą tego planu, w tym obowiązkowe działania w zakresie 

monitorowania i ewaluacji.  

 
Wśród interesariuszy, którzy mogliby wziąć w nim udział,  mogliby się znaleźć 

właściciele i zarządcy obszarów wodno-błotnych, władze lokalne, regionalne i  krajowe, 

organizacje pozarządowe, rolnicy i leśnicy oraz inne podmioty ekonomiczne, instytucje 

zarządzające funduszy UE, krajowa sieć obszarów wiejskich, lokalne grupy działania itd. 

 
Działania komplementarne mogłyby być finansowane z innych środków finansowania, 

jak np. EFSI, realizowanych przez społeczności lokalne strategii rozwoju lub programu   

Horyzont 2020, stosownie do okoliczności, w celu prowadzenie badań naukowych, 

testowania i stwarzania zachęt do zastosowania najbardziej właściwych zrównoważonych 

praktyk w zakresie paludikultury, dostosowanych praktyk rolniczych, takich jak 

minimalizacja naruszania gleby lub szeroko zakrojone praktyki lub środki zapobiegające 

osuszaniu obszarów wodno-błotnych i stwarzające zachęty do ich ponownego 

nawadniania. W razie potrzeby niektóre z tych działań można by wykonać w ramach IP 

finansowanego ze środków programu LIFE. 

 
W odpowiednio uzasadnionych przypadkach może być wymagana ich częściowa 
realizacja. 
 
Przykład dotyczący wdrażania planów działania na rzecz przejścia do 
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r.  
 

Sektory przemysłu opracowały plany działania na rzecz przejścia do konkurencyjnej 

gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r., analizujące, w jaki sposób poszczególne gałęzie 

przemysłu mogą przyczynić się do osiągnięcia celów unijnych działań na rzecz klimatu do 

2050 r.23, jednocześnie utrzymując ich międzynarodową konkurencyjność. Z tego 

względu te plany działania mogłyby posłużyć jako strategiczna podstawa dla planowanych 

inwestycji w ramach tego priorytetu w zakresie IP programu LIFE. Można by również 

uwzględnić inne dokumenty strategiczne wyraźnie przyczyniające się do osiągnięcia 

celów dotyczących klimatu i energii do 2030 r., potencjalnie w powiązaniu z 

celami ogólnymi dotyczącymi efektywnego gospodarowania zasobami 24. 

 
IP finansowany w ramach programu LIFE można by wykorzystać do sfinansowania 

konkretnych działań wykonawczych, takich jak zastosowania specyficznych dla danego 

sektora nowoczesnych, zasobooszczędnych i efektywnych energetycznie procesów 

przemysłowych,  recyklingu  i  urządzeń. Np. można by zbadać wiele ścieżek 

zmniejszenia emisji w ramach udoskonalonego procesu, jak np. zastosowanie paliw  

                                                           
23 W  marcu  2011 r. Komisja Europejska ogłosiła „Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną 

gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.”, dokument przedstawiający potencjalne działania umożliwiające UE 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w długim okresie oraz zachęcający interesariuszy z przemysłu do 

opracowania szczegółowych planów działania. Następnie przyjęto plan działania na rzecz zasobooszczędnej 

Europy, plan działania w zakresie energii do 2050 r. i Białą Księgę w sprawie transportu oraz wreszcie nowy 

pakiet klimatyczno-energetyczny do 2030 r.  Niedawno Komisja Europejska przyjęła długoterminową 

strategiczną wizję dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 

2050 r. – Czysta planeta dla wszystkich.  Komisja wystąpiła do wszystkich pozostałych instytucji 

europejskich o odniesienie się do tej strategii. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en 
24 Cele ogólne dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami muszą być komplementarne wobec celów 

ogólnych dotyczących klimatu i energii oraz powiązane z celami UE określonymi w planie działania na rzecz 

zasobooszczędnej Europy i komunikacie Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla 

Europy. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en


alternatywnych, zastąpienia paliw lub surowców, technologii optymalizacyjnych lub 

poprawa efektywności energetycznej w procesie produkcyjnym. Ponadto IP 

finansowany w ramach programu LIFE powinien również obejmować budowanie 

potencjału i musi obejmować działania w zakresie monitorowania i ewaluacji. 

 

Komplementarne wsparcie dla większej infrastruktury, działalności badawczej i 

innowacyjnej, krótkich łańcuchów dostaw i innych usług w tej dziedzinie mogłoby 

pochodzić z innych źródeł, takich jak Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, 

programu Horyzont  2020, innych źródeł unijnych, funduszy krajowych, funduszy 

prywatnych itd. Ponadto można by wykorzystać finansowanie poprzez banki rozwojowe 

(EBI, EBOR, MBOR lub krajowe banki rozwojowe). 

 
Wśród interesariuszy, którzy mogliby wziąć w tym udział,  mogłyby się znaleźć 

stowarzyszenia przemysłowe, firmy wchodzące w skład łańcucha dostaw, instytucje 

badawcze, władze publiczne i organizacje pozarządowe. Mile widziane są wnioski 

dotyczące realizacji na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub 

ponadnarodowym.  
 

2.4.  Jak należy opracować projekt zintegrowany programu LIFE? 
 

Wniosek dla IP powinien być jasny, spójny, realistyczny i wykonalny pod względem 

działań i harmonogramu. Wniosek powinien być starannie skonstruowany, odnosząc się 

do kontekstu istniejącego przed podjęciem działań, problemów i zagrożeń oraz 

priorytetów określonych w odpowiednim planie lub strategii. Należy wyraźnie powiązać 

problemy i zagrożenia, cele projektu, planowane działania i oczekiwane wyniki projektu. 
 

Wniosek projektowy powinien zawierać jasny opis wszystkich przewidzianych działań, 

określając w jaki sposób, kiedy, gdzie i kto wykona każde działanie ujęte we wniosku.  

Planowany harmonogram musi być realistyczny. 
 

Działania powinny tworzyć logiczny ciąg, zaś w opisie projektu należy określić wzajemne 

powiązania między działaniami w ramach projektu. Działania w ramach IP mogą być 

wzajemne powiązane lub zależne od działań, które nie wchodzą w zakres IP, ale są 

niezbędne do wdrożenia przedmiotowego planu lub strategii. IP powinien być 

skonstruowany w taki sposób, żeby minimalizować ryzyko, że taka współzależność zagrozi 

realizacji IP, jeśli działania poza zakresem IP już nie będą wykonalne. 
 

Żeby można było uznać, że kwalifikują się do finansowania, wszystkie działania muszą 

spełniać wszystkie z następujących warunków:  

 

 W przedmiotowym planie lub strategii muszą być przewidziane konkretne 

działania wykonawcze (działania C); 

 Potrzeba podjęcia działań jest dobrze uzasadniona ze względu na cele projektu; 

 Musi być zagwarantowana długoterminowa trwałość wyników projektu. 
 

Opracowując IP, a w szczególności w czasie przygotowywania dotyczącego IP wniosku,  

należy wyraźnie wyróżnić następujące główne rodzaje kwalifikowalnych działań: 

 
 

 Działania przygotowawcze (działania A),  

 Konkretne działania (ochronne/wykonawcze) (działania C), 

 Monitorowanie efektu działań podjętych w ramach projektu (działania D), 

 Działania w zakresie komunikacji i rozpowszechniania rezultatów (działania E), 

 Zarządzanie projektem i monitorowanie postępów w realizacji projektu (działania F). 



Składający wnioski dotyczące  IP muszą zwrócić uwagę na wymagany duży zasięg 

terytorialny IP. Wdrażanie przedmiotowego planu lub strategii musi obejmować 

duży obszar, w szczególności na poziomie regionalnym, ponadregionalnym, krajowym 

lub ponadnarodowym. Np. w przypadku IP dotyczących wody projekty powinny 

obejmować duże obszary, takie jak zlewnia cząstkowa lub dorzecze.  

 
W przypadku IP dotyczących odpadów  duży zasięg terytorialny  oznacza całe  terytorium 

objęte odpowiednim planem gospodarki odpadami lub znaczną jego część. Zasięg 

należy zaprojektować w taki sposób, żeby zapewnić realizację planu w długim okresie 

na całym obszarze nim objętym.  

 
W przypadku IP dotyczących powietrza, jeśli projekt jest oparty na lokalnych planach 

ochrony powietrza, to powinien obejmować koordynację i współpracę między 

przynajmniej 5 miastami posiadającymi takie plany.  Jeśli projekt jest oparty na 

regionalnych planach ochrony powietrza, to powinien obejmować koordynację i 

współpracę między wszystkimi lokalnymi i regionalnymi organami administracyjnymi. 

 
Powodzenie IP zależy od ścisłej współpracy między organami krajowymi, regionalnymi i 

lokalnymi (zależnie od okoliczności) oraz zainteresowanymi podmiotami pozarządowymi. 

IP mają na celu stworzenie długoterminowego potencjału do wdrażania planu lub 

strategii, której dotyczą. Z tego względu wniosek powinien przedstawić wystarczające 

informacje szczegółowe i dowody na to, że przewidywane są konieczne działania w 

zakresie budowania potencjału oraz że przed końcem IP zostaną wprowadzone 

wszystkie środki gwarantujące, że odpowiedzialne władze i interesariusze będą w stanie 

kontynuować wdrażanie planu lub strategii po zakończeniu IP. W tym zakresie działania 

mające na celu budowanie potencjału mogą być zaliczone do konkretnych działań C.  

 
IP wymagają zaangażowania kluczowych interesariuszy. Kluczowi interesariusze 

powinni uczestniczyć we wdrażaniu przedmiotowego unijnego planu lub strategii. 

Wnioskodawcy powinni przewidzieć odpowiednie działania w ramach projektu 

umożliwiające uczestnictwo dobrze określonych i odpowiednich interesariuszy we 

wdrażaniu projektów. 

 
 

2.4.1 Działania przygotowawcze (działania A) 
 

Zgodnie z ogólną zasadą, w wyniku wszystkich działań przygotowawczych muszą powstać 

praktyczne zalecenia i/lub informacje, które będzie można wdrożyć (w okresie realizacji 

projektu albo po jego zakończeniu) i wykorzystać bez konieczności podejmowania 

dalszych prac przygotowawczych. Ponadto, jeśli wyjątkowo działania przygotowawcze 

nie prowadzą do ich bezpośredniego wdrożenia w okresie realizacji projektu (w ramach 

samego IP albo poprzez działania komplementarne wykonane w okresie realizacji 

projektu), we wniosku należy przedstawić wystarczające wyjaśnienia, zobowiązania i 

gwarancje, żeby wykazać, że ich pełne wdrożenie jest skutecznie zapewnione po 

zakończeniu projektu. W istocie, większość projektów obejmuje działania przygotowawcze. 

Projekty nie mogą obejmować działań przygotowawczych, które zostały w pełni 

zakończone przed rozpoczęciem realizacji projektu.  
 

Działania przygotowawcze: 

 powinny być wyraźnie związane z celem/celami projektu; 

 nie powinny być działaniami mającymi na celu opracowanie planu lub strategii, 



które IP w istocie wdrażają (lub planów, które trzeba opracować w jakimkolwiek z 

czterech obszarów możliwych interwencji w ramach IP); natomiast mogą 

obejmować działania mające na celu rewizję wdrażanego planu lub strategii, jeśli 

w okresie realizacji IP wygaśnie ważność obecnej wersji planu przedłożonego z 

dokumentem koncepcyjnym lub pełnym wnioskiem dotyczącym IP; mogą też 

obejmować dodatkowe działania w zakresie planowania, jeśli są one konieczne do 

pełnego i skutecznego wdrożenia planu; 

 nie powinny być działaniami, które nie prowadzą do faktycznego wdrożenia 

przedmiotowego planu;  

 powinny trwać znacząco krócej niż okres realizacji projektu i powinny skończyć się 

znacznie wcześniej niż sam projekt; 

 nie powinny być działaniami z zakresu badań naukowych, jeśli nie należą do 

wyjątków określonych w punkcie 1.10.15 niniejszych wytycznych; 

 w odniesieniu do IP dotyczących przyrody nie powinny stanowić inwentaryzacji 

nowych obszarów Natura 2000, z wyjątkiem morskich obszarów przybrzeżnych 

 

Chociaż na ogół działania przygotowawcze są prowadzone w ograniczonym okresie czasu, 

nie muszą się zaczynać lub kończyć w pierwszej fazie IP. W zależności od ich zakresu, 

mogą być wykonywane w całym okresie realizacji projektu lub mogą rozpocząć się w 

późniejszej fazie projektu.  
 

Działania przygotowawcze mogą obejmować np.: 

 Przegląd opracowań technicznych nt. technologii i  procesów, które mają być 

wdrożone w ramach projektu;  

 Zbieranie danych i modelowanie lub tworzenie baz danych potrzebnych do realizacji 
projektu; 

 Optymalizację procesu, który ma być wdrożony w ramach IP; 

 Stworzenie odpowiednich systemów monitorowania (np. w przypadku IP 

dotyczących służących do monitorowania na podstawie art. 17); 

 Działania przygotowujące do konkretnych działań ochronnych/wykonawczych w 

ramach projektu (planowanie techniczne, procedury uzyskiwania pozwoleń, 

konsultacje z interesariuszami itd.); 

 Opracowanie/aktualizację planów zarządzania obszarami (np. dotyczących Natura 
2000) lub planów działań (np. dotyczących gatunków i siedlisk). 

 
 
 

2.4.2 Konkretne działania wykonawcze (działania C) 
 

Są to podstawowe działania określone we wniosku projektowym i muszą one wdrażać 

działania przewidziane w planie lub strategii, której dotyczy IP. Na ogół przewiduje 

się, że będą to działania dotyczące najlepszych praktyk, ale mogą to być także działania 

innowacyjne i/lub demonstracyjne.  



Konkretne działania wykonawcze muszą przynosić realną i wymierną korzyść dla 

środowiska/klimatu. Z tego powodu w opisie działań należy wykazać konkretną korzyść 

dla środowiska/klimatu.  

Dla celów IP, poza działaniami należącymi do kategorii działań przygotowawczych,  pewne 

działania w zakresie budowania potencjału mogą być uznane za działania wykonawcze. 

Mogą one obejmować np. rozwój lub usprawnienie procesów, struktur i procedur 

koordynacji, potrzebnych do lepszego wdrażania planu.  
 

W okresie realizacji projektu należy monitorować faktyczny efekt konkretnych działań 

wykonawczych (zob. Monitorowanie efektu działań podjętych w ramach projektu (działania 

D)). 
 

Nie ma określonego wymogu dotyczącego minimalnego poziomu konkretnych działań w 

ramach danego rodzaju IP. Jednakże, oczekuje się, że wdrażając przedmiotowy plan lub 

strategię większość IP przeznaczy znaczącą część swojego budżetu na konkretne 

działania przynoszące konkretne wyniki, zgodnie z priorytetami planu/strategii. Aspekt ten 

będzie brany pod uwagę podczas oceny  wniosków. 
 

Konkretne działania wykonawcze muszą mieć na celu poprawę stanu (lub spowolnienie 

/zahamowanie/odwrócenie pogarszania się stanu) elementów środowiska/klimatu, których 

dotyczą, bezpośrednio albo poprzez zwiększenie zdolności do wdrażania planu lub 

strategii. Ich efekty muszą być wymierne oraz muszą być monitorowane i poddawane 

ewaluacji w okresie realizacji projektu.  

Działania te mogą obejmować tworzenie infrastruktury, natomiast projekty mające na celu 

budowę dużej infrastruktury nie mieszczą się w zakresie programu LIFE i  z tego powodu 

nie są kwalifikowalne, jak wskazano w punkcie 1.10.16. 
 

Należy zapewnić długoterminowe utrzymanie obiektów powstałych w efekcie tych działań 

po zakończeniu projektu. M.in. jeśli działania są podejmowane na gruncie, który nie 

należy do żadnego z beneficjentów, muszą oni zawrzeć umowę z jej właścicielem, w 

której zobowiąże się on do niepodejmowania żadnych działań, które zagroziłyby obiektom 

zbudowanym/odtworzonym w ramach projektu. Umowa ta musi obejmować odpowiednio 

długi okres (najlepiej 30 lat lub dłużej ). Jasna informacja o zawarciu takiej umowy musi 

znaleźć się w opisie odpowiednich działań oraz w odpowiadającym im punkcie 

„oczekiwane wyniki”.  
 

a) Zakup gruntu / dzierżawa gruntu i/lub opłaty kompensacyjne za prawo 
użytkowania gruntu 
 

Konkretne działania w ramach IP dotyczących przyrody mogą obejmować zakup lub 

dzierżawę gruntu lub płatności kompensacyjne. Działania takie podjęte w ramach innych 

rodzajów IP (np. dotyczących wody lub działań na rzecz klimatu) mogą być kwalifikowalne 

w dobrze uzasadnionych wyjątkowych przypadkach. 

Obejmują one:  

 zakup gruntu i związane z nim koszty (np. koszty notarialne, podatki itd.); 

 długoterminową dzierżawę gruntu i związane z nią koszty; 

 jednorazowe płatności kompensacyjne za użytkowanie i związane z nimi koszty. 
 

(Uwaga: Krótkoterminowa dzierżawa I/lub opłaty kompensacyjne mogą kwalifikować do 

finansowania tylko wtedy, gdy grunty służą do prezentacji działań pilotażowych – zob. 

poniżej). 



 

Wszelkie płatności za zakup gruntów, opłaty kompensacyjne lub płatności za 

dzierżawę na rzecz podmiotów publicznych nie są kwalifikowalne z wyjątkiem opłat 

kompensacyjnych lub płatności za krótkoterminową dzierżawę na rzecz organów 

lokalnych (gminnych lub podobnych). 
 

Zaleca się, żeby organy lokalne reinwestowały dochód uzyskany z takich opłat w środki 

ochronne  lub podnoszące świadomość w odniesieniu do sieci Natura 2000 lub strategii 

ochrony różnorodności biologicznej. Wnioski zawierające zobowiązanie organów 

lokalnych do dokonania takiej reinwestycji zostaną rozpatrzone pod kątem przyznania im 

większej ilości punktów za europejską wartość dodaną w procesie oceny i dzięki temu 

będą miały większe szanse na współfinansowanie.  

 
a1)      Zakup gruntu 
 

Kwalifikowalność wszelkich kosztów związanych z zakupem gruntu podlega wymienionym 

poniżej warunkom. W swoim pełnym wniosku wnioskodawca musi odnieść się do 

wszystkich tych warunków, wyjaśniając, w jaki sposób każdy warunek jest spełniony 

lub będzie spełniony w okresie realizacji projektu. 
 

1. Zakup gruntu musi być wyraźnie związany z celami projektu. 

2. Zakup gruntu musi przyczyniać się do poprawy, utrzymania lub przywrócenia 

integralności sieci Natura 2000.   

3. Zakup stanowi jedyny lub najbardziej efektywny pod względem kosztów 

sposób osiągnięcia pożądanego efektu ochronnego. 

4. Zakupiony grunt jest zastrzeżony do długoterminowego użytku zgodnego z 

celami określonymi w art. 11, 14  lub 15 rozporządzenia LIFE, w ramach 

najwłaściwszej formy ochrony prawnej. 

5. Beneficjenci muszą zapewnić, że umowa sprzedaży / akt notarialny i/lub wpis 

w rejestrze gruntów będzie zawierać gwarancję definitywnego (bez 

ograniczenia czasowego) przeznaczenia gruntu na cele ochrony przyrody. 

Jeśli istnieją obie możliwości (umowa sprzedaży i wpis w rejestrze gruntów), 

beneficjenci muszą wybrać możliwość, która zapewnia najmocniejszą 

długoterminową ochronę. Należy zauważyć, że z końcowym raportem 

beneficjenci muszą przedłożyć odpis umowy sprzedaży i/lub wpisu w rejestrze 

gruntów zawierającego wyżej wymienioną gwarancję. Jeśli nie przedstawią 

takich dokumentów, odpowiednie koszty zakupu gruntu i związane z nim 

koszty nie zostaną uznane za kwalifikowalne. W odniesieniu do krajów, w 

których umieszczenie takiej gwarancji zarówno w rejestrze gruntów, jak i w 

umowie sprzedaży byłoby niezgodne z prawem, Instytucja Zamawiająca 

może zaakceptować równorzędną gwarancję, pod warunkiem, że zapewnia 

ona ten sam poziom długoterminowej ochrony prawnej. 

6. Zakupu gruntu musi dokonać jeden z beneficjentów projektu, który jest albo 

prywatną organizacją o ugruntowanej pozycji (np. organizacją pozarządową 

działającą w ochronie przyrody lub inną) lub podmiotem publicznym 

odpowiedzialnym za ochronę przyrody, i musi on pozostać jego właścicielem 

po zakończeniu projektu.  

7. We wniosku należy wykazać, że każdy beneficjent, który dokona zakupu 

gruntu, posiada niezbędne kompetencje i doświadczenie w zakresie zakupu 

gruntu na cele ochrony przyrody oraz że planowany cel można realistycznie 

osiągnąć w okresie realizacji projektu.  

8. Jeśli podmiot dokonujący zakupu jest organizacją prywatną, jej statut musi 



zawierać postanowienie, że w razie zakończenia przez nią działalności, grunt 

zostanie przekazany innej osobie prawnej, działającej przede wszystkim w 

dziedzinie ochrony przyrody (np. innej organizacji pozarządowej działającej w 

ochronie przyrody lub odpowiedniemu podmiotowi publicznemu).  

9. We wniosku należy przedstawić dowody na to, że cena zakupu odpowiada 

aktualnym cenom rynkowym dla danego typu gruntu i regionu. 

10. Należy przedstawić dowody na to, że zakupiony grunt nie był własnością 

organu publicznego przed rozpoczęciem projektu. Zakup gruntu, który  

niedawno przestał być własnością publiczną i stał się własnością prywatną, 

nie będzie kwalifikowalny.  

11. W okresie realizacji projektu zakupiony grunt musi podlegać określonym 

środkom mającym na celu odtwarzanie i/lub aktywne zarządzanie lub 

ograniczenie użytkowania, które wykraczają poza obowiązki prawne i 

istniejące ograniczenia, których nie można by wymagać bez zakupu gruntu. 

Zakup gruntu w doskonałym stanie ochrony (tzn. który nie wymaga 

określonych środków mających na celu odtwarzanie lub zarządzanie, lub 

ograniczenie użytkowania) jest kwalifikowalny tylko wtedy, gdy ma 

strategiczne znaczenie dla realizacji celów projektu. 
 

a2)      Długoterminowa dzierżawa gruntu, zakup praw i jednorazowe opłaty 
kompensacyjne 
 

Te same warunki, jakie wymieniono powyżej, mają zastosowanie, w stosownych 

przypadkach, do tych rodzajów płatności. We wniosku wnioskodawca musi odnieść się do 

wszystkich tych warunków, wyjaśniając, w jaki sposób każdy warunek został spełniony 

lub będzie spełniony w czasie realizacji projektu. Okres dzierżawy musi być dostatecznie 

długi,  żeby zagwarantować trwałość inwestycji ochronnej (np. 30 lat). 
 

ac)      Krótkoterminowa dzierżawa gruntu lub okresowe opłaty kompensacyjne  
 

Ograniczona czasowo dzierżawa gruntu lub opłata kompensacyjna w okresie realizacji 

projektu będą kwalifikowalne tylko w zakresie, w jakim będą konieczne do prezentacji 

działań pilotażowych korzystnych dla stanu ochrony przedmiotowego gatunku, 

siedlisk lub ekosystemu. Należy zauważyć, że z raportem końcowym dotyczącym 

projektu trzeba będzie złożyć odpowiednie uzasadnienie efektywności kosztowej płatności 

za krótkoterminową dzierżawą (zgodnej z aktualnymi cenami rynkowymi dla danego typu 

gruntu i regionu). 
 

2.4.3 Monitorowanie efektu działań podjętych w ramach projektu (obowiązkowe 
działania D) 
 

Dla każdego projektu trzeba będzie również składać raport na temat jego rezultatów i 

efektów, uwzględniając wskaźniki wykonania IP programu LIFE (zob. dalsze wskazówki w 

punkcie „Działania obowiązkowe” poniżej).  

 
Z tego względu we wniosku projektowym należy określić konkretne wskaźniki, które 

będą wykorzystane do mierzenia efektów projektu (albo przewidzieć, że będą one 

określone). Wskaźniki te powinny odpowiadać wdrażanemu planowi i jego celom, 

problemom rozwiązywanym w IP i rodzajowi planowanych działań. Należy ocenić 

początkową sytuację, w której rozpoczyna się projekt (wartość bazową) I regularnie 

oceniać postęp dokonany względem niej. 
 

Monitorowanie efektu projektu w zakresie wdrażania przedmiotowego planu, w 

odniesieniu do poszczególnych problemów związanych z ochroną przyrody, 



różnorodnością biologiczną lub środowiskiem/klimatem, którymi on się zajmuje, oraz 

budowanego potencjału, powinno umożliwić zarządzanie projektem w taki sposób, żeby 

potwierdzić adekwatność zastosowanych środków wobec konkretnych problemów i 

zagrożeń albo żeby zakwestionować te środki i zamiast nich opracować nowe. Na koniec 

projektu beneficjenci powinni być w stanie ilościowo określić dokonany postęp pod 

względem jego efektu w zakresie wdrażania przedmiotowego planu. 
 

Efekty i rezultaty IP powinny być monitorowane przez cały okres realizacji projektu,  a 

jego wyniki powinny być poddawane regularnej ewaluacji. Z tego względu każdy 

wniosek projektowy musi przewidywać odpowiedni zakres działań monitorujących w celu 

mierzenia efektów projektu. Z tego powodu wszystkie projekty będą musiały obejmować 

działania monitorujące. Działanie te trzeba odróżnić od monitorowania postępów w 

realizacji projektu (zob. działania  F). 
 

Monitorowanie wkładu projektu we wdrażanie przedmiotowego planu lub strategii  

 

Działania w ramach IP, a w szczególności konkretne działania wykonawcze (działania C) 

muszą prowadzić do wymiernego zwiększenia zakresu wdrożenia przedmiotowego 

planu lub strategii. 
 

Szczególną uwagę należy również zwrócić na następujące kwestie i podjąć wobec 

nich dedykowane poddziałania: 

 

 monitorowanie wpływu budowania potencjału w ramach projektu na skuteczne, 

dobrze skoordynowane wdrażanie planu lub strategii; 

 bezpośredni lub pośredni wpływ na mobilizację funduszy komplementarnych 

wykorzystywanych w celu realizacji przedmiotowego planu – także w okresie po 

realizacji projektu LIFE –  oraz na koordynację z nimi. 
 

Monitorowanie wpływu projektu na środowisko / wpływu projektu na osiągnięcie 

celów klimatycznych  

IP muszą mieć realny i wymierny wpływ na środowisko/osiągnięcie celów klimatycznych. 

Należy stworzyć konkretne wskaźniki, żeby dokonywać ewaluacji efektów projektu w 

czasie jego realizacji i na jego końcowym etapie oraz  ich oceny względem wartości 

bazowej. Należy uwzględnić odrębne działania mające na celu monitorowanie wpływu 

na środowisko/klimat, obejmujące również aspekty wielozadaniowej realizacji projektu.  
 

Wskaźniki te powinny być właściwe dla wdrażanego przedmiotowego planu lub strategii 

oraz jej celów środowiskowych/klimatycznych, dla problemów  ochrony przyrody, 

różnorodności biologicznej, środowiska lub klimatu, których dotyczy, i rodzajów 

planowanych działań.  

 

Monitorowanie społeczno-gospodarczego wpływu projektu 

 

Ponadto każdy wniosek musi obejmować – stosownie do okoliczności – odrębne 

działania mające na celu ocenę społeczno-gospodarczego wpływu działań w ramach 

projektu na miejscową gospodarkę i ludność oraz, jeśli jest to stosowne, ocenę wpływu IP 

na funkcje ekosystemów. Może to mieć postać opracowania lub opracowań 

konsolidujących dane i wyniki dla całego okresu realizacji projektu, które należy 

przekazać z raportem końcowym. Projekty powinny mieć na celu podnoszenie 



świadomości społecznej i akceptację korzyści wynikających z ochrony środowiska oraz 

dostosowania się do zmian klimatu i ich ograniczania. Jako przykłady pozytywnych 

skutków projektu można podać: bezpośredni lub pośredni wzrost zatrudnienia, rozwój 

innych rodzajów działalności (np. ekoturystyki)  w celu stworzenie uzupełniających źródeł 

dochodów, przeciwdziałanie izolacji społecznej i gospodarczej, zwiększenie znaczenia 

obszaru/regionu, prowadzące do zwiększenia żywotności społeczności lokalnej 

(zwłaszcza na obszarach wiejskich). 
 

Ponadto IP zawierające elementy pilotażowe/demonstracyjne muszą obejmować 

wyraźny zbiór działań służących do ewaluacji głównych ustaleń i rezultatów projektu, w 

tym efektywnej kosztowo możliwości powielania lub przeniesienia działań i wyników, a 

także środków podejmowanych w celu zapewnienia faktycznego powielania lub 

przeniesienia udanych działań pilotażowych/demonstracyjnych. Wnioski, które są nie są 

wystarczające pod tymi względami, nie zostaną uznane za mające wartość 

pilotażową/demonstracyjną. 
 

W odniesieniu do IP dotyczących przyrody należy wyraźnie ocenić bezpośrednie 

powiązania między środkami podejmowanymi w ramach projektu i zapewnianymi 

kluczowymi usługami ekosystemowymi, takimi jak sekwestracja dwutlenku węgla, 

oczyszczanie wody, zapylanie itd. Na tyle, na ile to możliwe, należy ocenić w kategoriach 

ekonomicznych (w ujęciu monetarnym  lub, jeśli jest to niemożliwe poprzez oszacowanie 

jakościowe) efekty działań w ramach projektu mających na celu odtworzenie 

wielofunkcyjnych ekosystemów, takich jak rzeki, tereny zalewowe, lasy, torfowiska lub 

bagna. Na ile to możliwe, wszystkie oceny powinny być zgodne z metodologią 

mapowania i oceny ekosystemów i ich usług (MAES), uzgodnioną na poziomie 

europejskim w ramach działania 5 strategii ochrony różnorodności biologicznej.   
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm 
  

Działania obowiązkowe: Każdy wniosek powinien obejmować konkretne działania z 

określonym budżetem mające na celu monitorowanie i pomiar efektu projektu (ich wyniki 

będą trafiać do internetowej dynamicznej bazy wskaźników). W ramach wszystkich 

projektów trzeba będzie składać raport dotyczący rezultatów i efektów projektu, z 

uwzględnieniem kluczowych wskaźników rezultatów projektu LIFE. Wskaźniki te 

przyczynią się do oceny efektów projektu LIFE. Każdy wniosek musi obejmować działanie 

mające na celu kompilację informacji potrzebnych do składania regularnych raportów 

dotyczących wskaźników projektu i wprowadzania danych dotyczących tych wskaźników 

do dynamicznej bazy wskaźników  (bazy danych KPI). Dane należy wprowadzić 

najpóźniej w pierwszej fazie projektu i na koniec projektu (łącznie z jasnym zestawieniem 

ilościowym wartości bezwzględnych i względnych) oraz po upływie 3 lub 5 lat od 

zakończeniu projektu (należy wybrać najbardziej odpowiedni okres czasu dla danego 

projektu). 
 

Dla wybranych wnioskodawców dostępna będzie dynamiczna baza wskaźników. Podgląd 

tej bazy danych dostępny jest dla celów informacyjnych na następującej stronie: 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/kpi/kpi_demo.htm 
 

Jeśli strona nie działa  (na przykład jeśli wnioskodawca nie ma wtyczki Flash 

zainstalowanej w przeglądarce), można pobrać film mp4 za pomocą linku:  
 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/kpi/kpi_demo.mp4 
 

Na etapie składania wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do wypełnienia dostarczonej 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/kpi/kpi_demo.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/kpi/kpi_demo.mp4


tabeli kluczowych wskaźników rezultatów projektu LIFE dla naboru w 2019 r. w formacie 

Excel (LIFE Key Project  Level  Indicators  Call  2019.xlsx). W tej chwili nie można 

wypełnić dynamicznej bazy danych w trybie on-line  i przedstawiono ją jedynie w celu 

zasygnalizowania wnioskodawcom, jakiego rodzaju informacje będą musieli podać, jeśli 

zostanie z nimi podpisania umowa o dotację oraz po tym, jak zostanie ona podpisana. 
 

2.4.4 Działania w zakresie komunikacji i rozpowszechniania rezultatów (działania E) 
 

Oczekuje się, że IP programu LIFE będą miały na celu ostateczne pełne wdrożenie 

przedmiotowego planu, w szczególności poprzez budowanie potencjału i ułatwianie 

mobilizacji innych funduszy. IP powinny dostarczyć przykładów dobrej praktyki dla 

efektywnego i dobrze skoordynowanego wdrażania unijnej polityki środowiskowej/ 

klimatycznej w państwach członkowskich i regionach. 
 

IP powinny obejmować działania mające zapewnić możliwość powielana i 

przenoszenia rezultatów projektu podczas i po realizacji projektu. Udane powielanie I 

przeniesienie wymaga uwzględnienia zadań mających na celu zwielokrotnienie efektów 

rozwiązań powstałych w ramach projektu i doprowadzenie do ich szerszego 

zastosowania, które osiągnie masę krytyczną w czasie realizacji IP i/lub w krótkim lub 

średnim okresie po jego zakończeniu. 
 

Z tego względu projekty zintegrowane muszą obejmować znaczący zbiór działań 

mających na celu rozpowszechnianie rezultatów projektu , tak żeby zdobyta 

wiedza była aktywnie przekazywana – np. za pomocą elementów demonstracyjnych – tym 

docelowym interesariuszom, którzy mogą zrobić z niej najlepszy użytek i zastosować 

wnioski wynikające z projektu.  Kluczowym elementem jest aktywne tworzenie sieci z 

interesariuszami, którzy mogliby zastosować jego rezultaty, i rozpowszechnianie ich 

wśród nich, w tym także na poziomie UE. Wnioski, które są niewystarczające pod tym 

względem, nie zostaną korzystnie ocenione. 
 

Niektóre działania w zakresie komunikacji są obowiązkowe dla IP (strona internetowa 

projektu, tablice informacyjne, stosowanie logo LIFE / sieci Natura 2000 itd.). Z tego 

względu, powinny zostać wyraźnie ujęte we wniosku w postaci odrębnych działań. 

Ponadto każdy projekt powinien obejmować działanie pod nazwą „Tworzenie sieci z 

innymi projektami należącymi i/lub nienależącymi do programu LIFE". Działanie to 

musi obejmować wizyty, spotkania, wymianę informacji i/lub inne takie działania służące 

do tworzenia sieci z odpowiednią liczbą innych właściwych projektów programu LIFE 

(trwających lub zakończonych). Może również obejmować podobną współpracę z innymi 

projektami nieobjętymi programem LIFE i/lub udział w platformach informacyjnych 

związanych z celami projektu (w tym na poziomie międzynarodowym, jeśli jest to 

uzasadnione). 
 

Działania w zakresie komunikacji i rozpowszechniania rezultatów będą obejmować, 

zależnie od charakteru projektu, następujące rodzaje działań: 
 

 skierowane do ogółu społeczeństwa i interesariuszy dotyczące projektu działania 
informacyjne i podnoszące świadomość. Na ogół, działania te należy podjąć we 
wczesnej fazie projektu i powinny one mieć na celu ułatwienie realizacji projektu; 

 podnoszące świadomość społeczeństwa i rozpowszechniające rezultaty działania 

mające na celu nagłośnienie projektu i jego rezultatów, zarówno wobec ogółu 

społeczeństwa, jak i innych interesariuszy, którzy mogliby odnieść użyteczne 

korzyści z doświadczenia związanego z projektem; 



 działania w zakresie rozpowszechniające rezultatów o bardziej technicznym 

charakterze, mające na celu przekazanie wyników i wniosków wynikających z 

działań pilotażowych/demonstracyjnych tym interesariuszom, którzy mogliby 

odnieść użyteczne korzyści z doświadczenia związanego z projektem i  sami 

zrealizować działania zademonstrowane w projekcie. Na ogół, działania te 

zaczynają się dopiero po ewaluacji testowanej metody/techniki. Działania należy 

kontynuować przez wystarczająco długi okres czasu, tak żeby szeroko 

rozpowszechnić rezultaty i wnioski wynikające z projektu przed jego 

zakończeniem.  
 

W przypadku IP dotyczących przyrody działania mające na celu podniesienie świadomości 

dotyczącej sieci Natura 2000 są obowiązkowe. Jeśli wniosek dotyczy opracowania 

ogólnych wytycznych dla tworzenia planów zarządzania np. dla  obszarów sieci Natura 

2000 / rodzajów siedlisk / gatunków / dorzeczy / odpadów albo wytycznych dla 

praktycznego zarządzania nimi, to musi wykazać potrzebę takich wytycznych i to, że 

nigdzie jeszcze nie ma równorzędnych wytycznych, a także musi określić docelowe 

„społeczeństwo” oraz sposób rozpowszechniania tych wytycznych wśród niego.  

 

Jeśli wniosek dotyczy budowy obiektów małej infrastruktury dla odwiedzających, jej koszty 

nie mogą przekroczyć 10% środków przyznanych na konkretne/wykonawcze działania (C) 

w budżecie wniosku, a także muszą być dobrze uzasadnione i efektywne pod względem 

kosztów albo zostaną usunięte z wniosku w fazie rewizji. 
 

Istnieje szeroki zakres możliwych działań w zakresie komunikacji służących do 

rozpowszechniania rezultatów działań pilotażowych/demonstracyjnych (współpraca z 

mediami, organizowanie imprez dla społeczności lokalnej/regionalnej, praca dydaktyczna 

z interesariuszami lub ze szkołami, seminaria, warsztaty, broszury, ulotki, biuletyny, płytki 

DVD, publikacje techniczne, …), a zaplanowane działania powinny stanowić spójny 

pakiet. Dla wszystkich działań w zakresie komunikacji i rozpowszechniania rezultatów 

należy wyraźnie określić i uzasadnić odbiorców docelowych, oczekuje się też, że 

przyniosą one znaczące efekty, które należy ocenić w ramach odpowiadających im 

działań projektowych. Żeby były skuteczne, działania te należy rozpocząć we wczesnej 

fazie projektu. 
 

Organizowanie dużych i kosztownych spotkań naukowych lub finansowanie obiektów 

dużej infrastruktury dla odwiedzających (lub w innym celu) nie jest kwalifikowalne.  
 

Na stronie internetowej programu LIFE 
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/toolkit/comtools/index.htm przedstawiono 
również szczegółowe porady dotyczące działań w zakresie komunikacji i 
rozpowszechniania rezultatów, w szczególności w  LIFE Nature: Communicating with 
stakeholders and the general public – Best practices examples for Natura 2000, i 
wytyczne, jak zaprojektować stronę internetową programu LFE:  how to design a LIFE 
web-site. 
 

2.4.5  Zarządzanie projektem i monitorowanie postępów w realizacji projektu 
(obowiązkowe działania F) 
 

Struktury wykonawcze i zarządcze projektu muszą być dobrze zorganizowane i 

kontrolowane przez beneficjenta koordynującego. Odpowiednie środki (wyposażenie, 

pracownicy itd.) powinny umożliwić wysokiej jakości realizację projektu. 
 

Z tego powodu każdy wniosek projektowy musi obejmować odpowiednią liczbę działań 

związanych zarówno z zarządzaniem projektem, jak i monitorowaniem postępów w 

realizacji projektu. Obejmują one zwykle przynajmniej wszystkie z następujących 

http://ec.europa.eu/environment/archives/life/toolkit/comtools/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/natcommunicat_lr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/natcommunicat_lr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/natcommunicat_lr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/natcommunicat_lr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/documents/website.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/documents/website.pdf


działań i związane z nimi koszty: 
 

 Działania związane z zarządzaniem projektem podejmowane przez beneficjentów 

w celu zarządzania projektem (jego aspektami administracyjnymi, technicznymi i 

finansowymi) i w celu spełnienia obowiązków sprawozdawczych związanych z 

programem LIFE.  Techniczne zarządzanie projektem można częściowo zlecić 

wykonawcy zewnętrznemu, pod warunkiem, że beneficjent koordynujący 

zachowuje pełną, codzienną kontrolą nad projektem. We wniosku należy jasno 

opisać, w jaki sposób taka kontrola zostanie zagwarantowana. Należy jasno 

przedstawić strukturę zarządzania projektem (w tym schemat organizacyjny i 

szczegółowe informacje dotyczące kompetencji wszystkich zaangażowanych osób 

i organizacji). Zdecydowanie zaleca się, żeby pracownicy zarządzający projektem 

posiadali wcześniejsze doświadczenie w zakresie zarządzania projektem.  

Zdecydowanie zaleca się również, żeby kierownik projektu był zatrudniony w 

pełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli koordynator lub kierownik projektu również 

wnosi bezpośrednio wkład w wykonanie niektórych działań, odpowiednią część 

kosztów jego wynagrodzenia należy uwzględnić w szacunkowych kosztach tych 

działań.  

 Ze względu na realizację IP w kilku fazach, poza standardowymi raportami 

technicznymi i  finansowymi, zarządzający projektem powinni również opracować 

szczegółowe plany następnych etapów projektu (zob. 1.10.10). Powstały plan 

każdego etapu będzie stanowił produkt dostarczalny w ramach przewidzianych 

raportów. Samego opracowania planu nie trzeba określać jako odrębnego działania, 

natomiast beneficjenci mogą to uczynić, jeśli chcą wyróżnić to działanie jako 

odrębne. 

 Oczekuje się, że powołana zostanie grupa koordynacyjna/robocza – lub podobne 

gremium – dysponująca odpowiednimi funduszami komplementarnymi  w celu 

zapewnienia w długim okresie lepszej mobilizacji tych funduszy na realizację 

danego planu (np. PRD).  

 Szkolenia, warsztaty i spotkania pracowników beneficjentów zajmujących się 

projektem, jeśli ich wymaga osiągnięcie celów projektu. 
 



3. FORMULARZE WNIOSKU 

 

3.1 Uwagi ogólne 
 

Są dwa zestawy formularzy wniosku dotyczącego IP  programu  LIFE: 
 

 formularze dokumentu koncepcyjnego (CN) w pierwszym etapie w pliku Word; 
oraz 

 formularze pełnego wniosku w drugim etapie: 
 

formularze techniczne A, B i C w pliku Word  

oraz  

formularze finansowe F w pliku Excel. 
 

Wypełniając formularze dokumentu koncepcyjnego i formularze techniczne A – C 

pełnego wniosku, należy stosować standardowy format A4. Mapy ilustrujące lokalizację 

planowanych działań należy przedstawić w załączniku. Na tyle, na ile jest to możliwe, mapy 

te powinny być również w formacie A4, ale w razie konieczności mogą być przedstawione 

w formacie A3. Inny format niż A4 lub  A3 jest niedopuszczalny. 
 

Mimo że, ogólnie rzecz biorąc – z wyjątkami wskazanym w poniższych punktach – nie ma 

formalnych ograniczeń dla liczby znaków w różnych polach formularzy, należy postępować 

roztropnie, przedstawiając tekst i informacje, które są ściśle niezbędne dla celów 

wniosku. Liczba znaków wskazana w niektórych formularzach lub polach ma tylko 

określać zwykle oczekiwaną długość tekstu, natomiast wnioskodawcy nie muszą 

ściśle się do nich stosować. 
 

Co do zasady, nie należy modyfikować uprzednio sformułowanego tekstu w różnych 

formularzach, w szczególności deklaracji, tak żeby uniknąć uznania ich za niekompletne i 

nieważne. Poniżej wskazano wyjątki od tej ogólnej zasady. 
 

Kiedy tylko trzeba sporządzić kilka kopii jednego formularza, należy stosować następujące 

numery referencyjne na jego stronach: 2019-XY/1; 2019-XY/2 itd.  
 

Dane występujące w różnych formularzach technicznych i finansowych są ze sobą 

wzajemnie powiązane.  Z tego względu należy zapewnić spójność informacji 

odpowiednich formularzy w całym wniosku. 

 

Wszystkie daty należy wpisywać w formacie DD/MM/RRRR.   
 



3.2 ETAP 1: Dokument koncepcyjny – formularze CN  
 

Na ogół, w formularzach CN należy wpisać tylko zwięzłe i streszczone informacje, z 

podaniem precyzyjnych odniesień do szczegółowych informacji w odpowiednim planie lub 

strategii, które powinny być przekazane z dokumentem koncepcyjnym (w oryginalnym 

języku). 

 
Jeśli nie ma konkretnych informacji do wpisania w niektórych częściach formularzy,  należy 

wstawić „nie dotyczy” lub „brak”, lub też „brak odpowiednich informacji”, bądź  równorzędne 

wyrażenie. Nie należy pozostawiać pustych pól formularzy. 

 

Formularz CNa – Ogólne informacje o projekcie 
 

Tytuł projektu (maksymalnie 120 znaków): Powinien zawierać kluczowe elementy i cel 

projektu, np. określać problem środowiskowy/klimatyczny, którego projekt dotyczy, i 

jego zakres geograficzny. Należy zauważyć, że Instytucja Zamawiająca może 

poprosić wnioskodawcę o zmianę tytułu, żeby stał się jaśniejszy. Tytuł należy podać 

w języku angielskim. 
 

Akronim projektu (maksymalnie 25 znaków): Akronim musi zawierać wyrazy „IP LIFE”, 

np. „IP LIFE PGO-TAMDESI" lub „IP LIFE PRD-BURGLANDIA'. We wszystkich 

formularzach CN musi znajdować się ten akronim. 
 

Geograficzna lokalizacja projektu: Należy wskazać, stosownie do okoliczności,  

państwo/a członkowskie, region/y i lub miasto/a, w których projekt będzie realizowany. Jeśli 

działania w  ramach projektu będą prowadzone poza UE, należy tutaj określić kraj. 
 

Oczekiwany termin rozpoczęcia: Należy wpisać datę w formacie DD/MM/RRRR. 

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia określono w załączniku 1, a ostateczny 

termin zostanie ustalony w zaproszeniu do złożenia pełnego wniosku. Należy zauważyć, 

że  w przypadku ustalenia późniejszego terminu koszty udziału w spotkaniu 

inauguracyjnym dla wszystkich nowych projektów mogą nie być kwalifikowalne. 
 

Oczekiwany termin zakończenia: Należy wpisać datę w formacie DD/MM/RRRR. 

Obszar polityki, którego dotyczy projekt: Obszar polityki, której dotyczy projekt, określa 

plan, który ma być wdrażany, niezależnie od tego, czy działania w ramach projektu mogą 

również przynieść korzyści w innych obszarach polityki. 

 
Przedmiotowy plan/strategia: Należy podać dokładny tytuł planu lub strategii wdrażanej 

przez IP – jej pełny odpis należy złożyć z dokumentem koncepcyjnym. 
 

Nazwa beneficjentów: Należy podać pełną nazwę koordynującego beneficjenta i 

wszystkich współbeneficjentów określonych na tym etapie. 
 

Budżet projektu i wnioskowane finansowanie unijne: Należy wskazać całkowity koszt 

działań przewidzianych w ramach samego IP programu LIFE oraz całkowity koszt 

kwalifikowalny do współfinansowania z programu LIFE. Należy wskazać wnioskowaną 

kwotę i procentowy udział wkładu z programu LIFE w stosunku do  kosztu 

kwalifikowalnego. 
 

 



Należy zauważyć,  że streszczenie informacji dotyczących finansowania potrzebnego 

na działania komplementarne służące do wdrażania przedmiotowego planu z innych 

źródeł niż program LIFE ma być przedstawione w planie finansowym (zob. formularz 

CNf) 
 

Formularz CNb – Beneficjent koordynujący  

 

Krótka nazwa (maksymalnie 10 znaków): Beneficjent będzie identyfikowany we 

wszystkich formularzach technicznych, formularzach  finansowych i raportach przy 

pomocy swojej krótkiej nazwy. 

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” (podmiot 

publiczny), „Private Commercial” (prywatny podmiot o charakterze komercyjnym) albo 

„Private non-commercial” (prywatny podmiot o charakterze niekomercyjnym, w tym 

organizacje pozarządowe). Należy zaznaczyć odpowiednie pole. Dalsze wytyczne, jak 

odróżnić podmioty prywatne od podmiotów publicznych można znaleźć w punkcie 1.6 

niniejszego dokumentu.  
 

Numer VAT: W stosownych przypadkach należy podać numer identyfikacyjny VAT 

podmiotu. 
 

Numer rejestru: Jeśli jest to stosowne, należy podać numer krajowego rejestru podmiotu 

lub kod z odpowiedniego rejestru handlowego (np. rejestru izby handlowej), rejestru 

przedsiębiorstw lub innego. 
 

Data rejestracji: Należy wpisać datę w formacie DD/MM/RRRR. 

Adres siedziby: Należy wpisać nazwę i numer ulicy, nr skrzynki pocztowej, miasto, kod 

pocztowy.  

Państwo członkowskie: Należy stosować odpowiedni kod państwa członkowskiego 

podany na stronie: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction 

 

Informacje dotyczące osoby kontaktowej: Należy wpisać nazwisko i imię. 
 

Funkcja: Należy podać funkcję osoby odpowiedzialnej za koordynację wniosku. 

Przykłady: Dyrektor Zarządzający, Kierownik Projektu itp. 

 
Telefon/Faks: Należy podać informacje dotyczące  osoby kontaktowej. 
 

E-mail: WAŻNE Ten adres e-mailowy będzie wykorzystywany  przez Instytucję 

Zamawiającą jako pojedynczy punkt kontaktowy dla wszystkich zawiadomień 

wnioskodawcy lub korespondencji z wnioskodawcą w czasie procedury oceny. 
 

Nazwa departamentu/wydziału: Nazwa departamentu i/lub wydziału podmiotu 

koordynującego wniosek, dla którego pracuje osoba kontaktowa. Dane adresowe podane 

w dalszych polach muszą odnosić się do departamentu lub wydziału, a nie do siedziby 

podmiotu. Należy wpisać nazwę i numer ulicy, nr skrzynki pocztowej, miasto, kod 

pocztowy. 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction


Strona internetowa: Należy podać oficjalną stronę internetową beneficjenta. 
 

Krótki opis działalności beneficjenta koordynującego (maksymalnie 2000 znaków): 

Należy opisać podmiot, jego status prawny, działalność i jego kompetencje w 

dziedzinie planowanych działań. Należy wskazać, czy beneficjent koordynujący 

stanowi właściwy organ odpowiedzialny za wdrażanie przedmiotowego planu/strategii. 

Przedstawiony opis powinien umożliwić dokonanie przez Instytucję Zamawiającą 

oceny wiarygodności technicznej beneficjenta koordynującego, tj. czy posiada on 

niezbędne doświadczenie i wiedzę specjalistyczną zapewniającą skuteczną realizację 

projektu, którego dotyczy wniosek. 
 

Formularz CNc – Deklaracja beneficjenta koordynującego 

Należy wypełnić następujące pola:  
 

 Nazwa beneficjenta. 

 „W….[data]….': Należy wskazać miejsce i datę podpisania. 

 „Podpis”: Formularz ten musi być podpisany. 

 „Nazwisko i stanowisko sygnatariusza”: Należy wyraźnie wskazać nazwisko i 

stanowisko osoby podpisującej formularz. 
 

Ważne: Przed wypełnieniem tego formularza należy sprawdzić, czy beneficjent nie 

znajduje się w którejkolwiek z sytuacji wymienionych w art. 136 ust. 1 i 4 oraz art. 141 

rozporządzenia finansowego nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. (Dziennik Urzędowy 

UE, L 193 z dnia 30.07.2018 r.); zob.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1549552252045&uri=CELEX:32018R1046 
 

Formularz CNd – Krótki opis projektu (MUSI być wypełniony w języku angielskim) 
 

Formularz ten jest istotny dla dokumentu koncepcyjnego, ponieważ przedstawiony w nim 

opis będzie stanowił zasadniczą podstawę dla podjęcia decyzji, czy dokument 

koncepcyjny spełnia bądź nie spełnia wymagań dotyczących IP oraz czy jest on 

odpowiedni, żeby można było na jego podstawie opracować pełny wniosek. Musi być 

wypełniony w języku angielskim. 

Opis powinien być uporządkowany, zwięzły i jasny – przy czym jego całkowita długość 

nie powinna przekroczyć 10 stron. Z tego względu wnioskodawcy powinni unikać 

szczegółowego opisu. Zamiast tego, powinni podać precyzyjne odniesienia (przynajmniej 

numer strony i rozdziału) do wdrażanego planu/strategii. 

Poza opisem samego IP, formularz powinien zawierać wystarczające informacje 

dotyczące przewidywanych działań komplementarnych, które mają być sfinansowane z 

innych funduszy oraz realizowane w ramach planu poza IP. Jak wskazano w formularzu, 

należy wyraźnie oddzielić informacje dotyczące samego IP od informacji dotyczących 

działań komplementarnych. 
 

Liczbę działań/środków komplementarnych i ich opis należy utrzymać na rozsądnym 

poziomie, który wystarczy dla przedstawienia planów wnioskodawców dotyczących 

wdrażania ogólnego planu bez podawania wyczerpujących szczegółowych informacji. Z 

tego względu należy priorytetowo potraktować te, które mogą stanowić warunek wstępny 

dla realizacji samego IP oraz te, które opierają się na IP lub są z nim bezpośrednio 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1549552252045&amp;uri=CELEX%3A32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1549552252045&amp;uri=CELEX%3A32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1549552252045&amp;uri=CELEX%3A32018R1046


powiązane (np. stosując metody zademonstrowane w IP lub wykonując równolegle 

działania podobne do realizowanych w IP w innych obszarach objętych planem).  
 

Tam gdzie jest to możliwe, należy odróżnić cele i działania przewidywane w pierwszej 

fazie projektu  i  w następnych  fazach. 
 

W formularzu należy określić:  
 

    Ogólny kontekst/tło/zasięg geograficzny: 
 

Należy opisać zagadnienia środowiskowe/klimatyczne, których bezpośrednio 

dotyczy projekt w ramach odpowiedniego planu lub strategii. Należy określić 

obecne luki lub braki, które utrudniają skuteczne wdrażanie planu. Należy wskazać 

zasięg geograficzny działań w ramach IP programu LIFE. Wnioskodawca musi 

tutaj wyjaśnić, dlaczego jego zdaniem wniosek spełnia definicję IP. 

 
Należy również podać podobne krótkie informacje na temat działań 

komplementarnych przewidzianych w okresie realizacji wątku IP. 
 

    Cele projektu: 
 

Należy przedstawić krótki opis głównych celów samego IP, wymieniając je w 

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Cele te muszą być 

realistyczne (osiągalne w ramach czasowych projektu w oparciu o planowany 

budżet i środki) i  jasne (jednoznaczne). Powinny być bezpośrednio związane z 

zidentyfikowanymi powyżej lukami i brakami oraz zagadnieniami środowiskowymi/ 

klimatycznymi, których dotyczy projekt, a także powinny bezpośrednio wiązać się z 

problemami i zagrożeniami zidentyfikowanymi w przedmiotowym planie. 

 
Należy również przedstawić podobne krótkie informacje dotyczące działań 

komplementarnych. 
 

    Planowane działania i środki: 
 

Należy opisać działania i środki w ramach IP. Należy zauważyć, że trzeba 

skoncentrować się tylko na głównych działaniach, które odzwierciedlają cele 

projektu. Pełny zakres działań byłby opisany później w pełnym wniosku. Należy 

jasno wyjaśnić, jakie środki zostaną wykorzystane podczas realizacji projektu w 

celu osiągnięcia wskazanych powyżej celów (nie należy wskazywać środków 

finansowych). Należy wskazać wyraźny związek między planowanymi działaniami 

i środkami oraz przedmiotowym planem/strategią, a także  z celami projektu. 

Należy podać konkretne odniesienia do punktów planu/strategii. 

Należy również podsumować – odrębnie – działania/środki komplementarne 

finansowane przez źródła inne niż program LIFE. 
 

    Oczekiwane wyniki (określone ilościowo na tyle, na ile to możliwe): 

 
Należy wymienić główne oczekiwane rezultaty na koniec projektu. Muszą się one 

bezpośrednio wiązać z zagadnieniami środowiskowymi/klimatycznymi, których 

dotyczy projekt, i celami projektu. Na ogół, powinny również wiązać się z celami 

przedmiotowego planu i odzwierciedlać stopień wdrożenia tego planu. 

Oczekiwane wyniki muszą być konkretne, realistyczne i określone ilościowo 

na tyle, na ile to możliwe.  
 



Należy osobno wskazać oczekiwane rezultaty działań komplementarnych. 

 

    Oczekiwany wkład projektu we wdrożenie przedmiotowego planu/strategii: 
 

Poza konkretnymi oczekiwanymi rezultatami, należy wskazać poziom lub stopień 

wdrożenia przedmiotowego planu/strategii, który IP ma bezpośrednio osiągnąć do 

końca jego realizacji. 

Należy osobno wskazać oczekiwany wkład działań komplementarnych. 

 
 

    Główni interesariusze związani z projektem: 
 

Należy podać nazwę i rolę każdego z głównych interesariuszy (nie trzeba 

powtarzać współbeneficjentow już podanych w formularzu CNa) i  przedstawić 

krótkie uzasadnienie zamiaru zaangażowania ich bezpośrednio lub pośrednio w IP 

programu LIFE.  
 

    Długoterminowa trwałość (w tym budowanie kapitału): 
 

Należy wskazać, w jaki sposób zostanie zapewniona trwałość rezultatów i efektów 

projektu. Należy również krótko opisać, jak zostanie spełniony wymóg budowania 

potencjału – w tym lepszej koordynacji mobilizacji środków z różnych funduszy – 

podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu. 
 

    Oczekiwane główne ograniczenia i czynniki ryzyka: 
 

Wnioskodawcy muszą określić wszystkie możliwe wewnętrzne lub zewnętrzne 

ograniczenia i czynniki ryzyka, które mogłyby mieć poważny negatywny wpływ 

na udaną realizację projektu. Należy uwzględnić możliwe ograniczenia i czynniki 

ryzyka wynikające z otoczenia społeczno-gospodarczego lub czynników 

administracyjnych (np. konieczności uzyskania pozwolenia). Dla celów 

dokumentu koncepcyjnego w tym punkcie wystarczy skrótowo przedstawić tylko 

czynniki, które prawdopodobnie mogą zablokować realizację całego projektu, i 

wskazać, w jaki sposób mają być one wyeliminowane.  

Należy odróżnić sam IP programu LIFE od głównych przewidzianych działań 

komplementarnych. 
 

   Projekt związany z klimatem (nie dotyczy IP programu LIFE dotyczących 

działań na rzecz klimatu): Wnioskodawcy są zobowiązani wskazać, czy projekt 

jest znacząco związany z klimatem, zaznaczając odpowiednie pole wyboru. 

Projekt znacząco związany z klimatem definiuje się jako projekt, którego główne 

działania dotyczą inicjatyw i środków, które można wykorzystać, żeby zmniejszyć 

wrażliwość systemów przyrodniczych i ludzkich na rzeczywiste lub 

oczekiwane skutki zmian klimatu. W przypadku takiego projektu należy 

przedstawić krótkie wyjaśnienie. 
 

   Projekt związany z różnorodnością biologiczną (nie dotyczy IP programu 

LIFE dotyczących przyrody):  Wnioskodawcy są zobowiązani wskazać, czy 

projekt jest znacząco związany z różnorodnością biologiczną zaznaczając 

odpowiednie pole wyboru. Projekt znacząco związany z różnorodnością 

biologiczną definiuje się jako projekt, którego główne działania dotyczą inicjatyw i 

środków, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów unijnej strategii ochrony 

różnorodności biologicznej do 2020 roku. W przypadku takiego projektu należy 



przedstawić krótkie wyjaśnienie. 
 

Formularz  CNe  –   Mapa  ogólnej lokalizacji obszaru/ów realizacji projektu w 
kraju/regionie: 
 

Należy wyraźnie wskazać obszar objęty przedmiotowym planem/strategią oraz obszar/y 

objęty/e IP. Jeśli to możliwe, należy również zaznaczyć obszar działań 

komplementarnych (poza IP). Na tym etapie mapę przedstawia się tylko w celach 

indykatywnych, ułatwiając zrozumienie koncepcji. (Należy wskazać skalę mapy i jasno 

wyjaśnić zaznaczone obszary). Można  podać odniesienie do  planu/strategii. 

W tym celu należy przekazać ilustracyjny plan dorzecza/zlewni rzeki (lub inne 

równorzędne plany), wskazujący, gdzie i w jaki sposób zostaną ustalone priorytety w 

zakresie interwencji.  

Można przedstawić więcej niż jedną mapę.  Mapy mogą mieć tylko format A4 lub A3. 

Formularz CNf – Plan finansowy: 
 

Zgodnie z opisami i logiką formularza CNd, plan finansowy podsumowuje w formie tabeli 

główne źródła finansowania, które planuje się zmobilizować w celu sfinansowania działań 

lub środków przewidzianych do realizacji dla celów przedmiotowego planu lub strategii, 

przynajmniej w okresie realizacji IP. 

 

W tabeli należy więc wskazać fundusze, z których mają być współfinansowane działania 

w ramach samego IP programu LIFE oraz fundusze finansujące działania/środki 

komplementarne realizowane jako dodatkowe wobec IP. 

 

Formatu tabeli nie można modyfikować, z wyjątkiem dodania wymaganej liczby wierszy dla 

różnych  źródeł finansowania. 
 

W tabeli można wskazać większe indywidualne działania (np. budowę XX) lub 

grupy/rodzaje działań (np. wsparcie dla działań rolników w zakresie wypasu w …., 

zakup gruntu o powierzchni X ha itd.), które najlepiej odpowiadają celom racjonalnej 

prezentacji zamiarów wnioskodawcy.  
 

W odniesieniu do projektu programu LIFE należy wpisać tylko kwotę finansowania 

(w euro).  
 

W odniesieniu do działań komplementarnych należy przedstawić następujące informacje:  
 

Źródła finansowania: Należy wskazać nazwę źródła finansowania/funduszu (np. 

EFRROW), jeśli to możliwe, określając nazwę działania, programu operacyjnego lub 

równorzędnego programu dla danych funduszy. Źródła/fundusze należy pogrupować 

według ich rodzajów (unijne, publiczne, prywatne lub międzynarodowe). Należy podać 

sumę częściową dla każdego źródła i dla każdego rodzaju finansowania. 
 

Należy zauważyć, że fundusze konkretnie wymienione w formularzu stanowią tylko 

przykłady. Jeśli fundusze te nie są właściwe, należy je usunąć. W przypadku 

współfinansowania z innych funduszy, stosownie do okoliczności, należy dodać wiersze do 

właściwego zbioru (np.  program Horyzont 2020 należy wymienić w ramach funduszy 

unijnych itd.).  
 

Działania/środki, które mają być sfinansowane: Dla każdego źródła finansowania/ 



funduszu należy przedstawić działania/środki, które mają być sfinansowane (w tym 

przypadku zalecane jest odwołanie do opisu w formularzu CNd i/lub do planu/strategii). 

W odniesieniu do tego wykazu należy również wskazać odpowiadającą mu kwotę 

finansowania (euro) i stwierdzić, czy będzie to wkład w bezpośrednie 

współfinansowanie samego projektu programu LIFE (tak) lub komplementarne (nie). 

Uwaga: Nie można wykorzystać żadnego innego niż program LIFE funduszu unijnego 

jako źródła bezpośredniego współfinansowania budżetu IP programu LIFE. 
 

Status/data finansowania: przyznane/złożono wniosek/wniosek ma być złożony: 

Dla każdego źródła finansowania/funduszu należy wskazać jego status pod względem 

jego przyznania. Jeśli program finansowania ma już charakter ostateczny, należy wybrać 

jedną z następujących możliwości: 

- przyznane (należy wskazać datę przyznania w formacie dd/mm/rrrrr); lub 

- złożono wniosek (należy wskazać datę złożenia wniosku); lub 

- wniosek ma być złożony (należy wskazać ostateczny termin złożenia wniosku, jeśli jest 

znany). 
 

Jeśli program (np. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Program Operacyjny) 

jeszcze nie został oficjalnie przyjęty, można to wskazać w polu uwag. 
 

Organ/podmiot zarządzający funduszem: W odniesieniu do każdego źródła 

finansowania/funduszu należy podać pełną nazwę organu zarządzającego funduszem 

(przyznającego środki). 
 

Uwaga: Wnioskodawca może dodać wszelkie uwagi, które uznaje za użyteczne dla 

lepszego wyjaśnienia np. statusu, wielkości i prawdopodobieństwa uzyskania finansowania 

wymienionego w formularzu.  



 

3.3 ETAP 2: Pełny wniosek – Formularze techniczne wniosku  
 

WAŻNE: Formularze te będą tylko wymagane od wnioskodawców, których 

dokument koncepcyjny został pozytywne oceniony i którzy zostali następnie 

zaproszeni do złożenia pełnego wniosku w drugim etapie procesu składania 

wniosku dotyczącego IP. 
 

Formularze techniczne pełnego wniosku dotyczącego IP programu LIFE składają się z 3 

części (A, B i C). 

Instytucja Zamawiająca zdecydowanie zaleca, żeby wnioskodawcy sporządzili wniosek w 

języku angielskim. 

Tytuł wniosku i formularz B1 („Krótki opis projektu") należy zawsze składać w języku 

angielskim. 
 

Na ogół, formularze powinny zawierać tylko zwięzłe opisy z precyzyjnymi odniesieniami 

(np. rozdział, strona) do szczegółowych informacji zawartych w odpowiednim planie lub 

strategii, która została złożona z dokumentem koncepcyjnym lub z pełnym wnioskiem 

(jeśli od czasu złożenia dokumentu koncepcyjnego przyjęto jej zaktualizowaną wersję). 

Kiedy nie ma konkretnych informacji do wpisania w niektórych częściach formularzy,  

należy wstawić „nie dotyczy” lub „brak”, lub też „brak odpowiednich informacji”, bądź  

równorzędne wyrażenie. Nie należy pozostawiać pustych pól formularzy. 

 

Wszystkie daty należy wpisać w formacie DD/MM/RRRR. 

3.3.1   Formularze administracyjne (formularze A)  

Formularz  A1 –  Ogólne informacje o projekcie 
 

Tytuł projektu (maksymalnie 120 znaków): Powinien zawierać kluczowe elementy i cel 

projektu, np. określać problem środowiskowy/klimatyczny, którego projekt dotyczy, i jego 

zakres geograficzny. Należy zauważyć, że Instytucja Zamawiająca może poprosić 

wnioskodawcę o zmianę tytułu, żeby stał się jaśniejszy. Tytuł należy podać w języku 

angielskim, nawet jeśli sam wniosek jest składany w innym języku. 
 

Akronim projektu (maksymalnie 25 znaków): Akronim musi zawierać wyrazy „IP LIFE”, 

np. „IP LIFE PGO-TAMDESI" lub „IP LIFE PRD-BURGLANDIA”. 
 

Geograficzna lokalizacja projektu: Należy wskazać  państwo/a członkowskie, region/y i 

lub miasto/a, w których projekt będzie realizowany. Jeśli działania w  ramach projektu będą 

prowadzone poza UE, należy tutaj określić kraj. 
 

Oczekiwany termin rozpoczęcia: Należy wpisać datę w formacie DD/MM/RRRR. Należy 

zauważyć, że  w przypadku ustalenia późniejszego terminu koszty udziału w spotkaniu 

inauguracyjnym dla wszystkich nowych projektów mogą nie być kwalifikowalne. 
 

Oczekiwany termin zakończenia: Należy wpisać datę w formacie 

DD/MM/RRRR. 
 

Obszar polityki, której dotyczy projekt: Obszar polityki, której dotyczy projekt, określa 

plan, który ma być wdrażany, niezależnie od tego, czy działania w ramach projektu mogą 

również przynieść korzyści w innych obszarach polityki. Należy wybrać tylko jeden obszar 

polityki.  



Przedmiotowy plan/strategia: Proszę podać dokładny tytuł planu lub strategii wdrażanej 

przez IP – jej pełny odpis należy złożyć w przypadku jej aktualizacji od czasu złożenia 

dokumentu koncepcyjnego. Plan musi należeć do planów strategicznych lub strategii 

środowiskowych/klimatycznych  wskazanych w punkcie 1.3.1 (str. 6) wytycznych dla 

wnioskodawców. Jeśli IP ma na celu wdrożenie istniejącego planu, a niektóre działania w 

ramach IP przyczyniłyby się do opracowania nowego planu, w tym punkcie należy podać 

oba plany. 
 

Nazwa beneficjentów: Należy podać pełną nazwę koordynującego beneficjenta i 

wszystkich współbeneficjentów.  
 

Budżet projektu i wnioskowane finansowanie unijne: Należy wskazać całkowity koszt 

działań przewidzianych w ramach samego IP programu LIFE oraz całkowity koszt 

kwalifikowalny do współfinansowania z programu LIFE. Należy wskazać wnioskowaną 

kwotę i procentowy udział wkładu z programu LIFE w stosunku do  kosztu 

kwalifikowalnego. 
 

Należy zauważyć,  że streszczenie informacji dotyczących finansowania potrzebnego na 

działania komplementarne służące do wdrażania przedmiotowego planu z innych źródeł 

niż program LIFE ma być przedstawione w zrewidowanym planie finansowym (zob.  

formularz  F8). 
 

Formularz A2 – Beneficjent koordynujący 
 

Krótka nazwa (maksymalnie 10 znaków): Beneficjent będzie identyfikowany we 

wszystkich formularzach technicznych, formularzach  finansowych i raportach przy 

pomocy swojej krótkiej nazwy. 
 

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” 

(podmiot publiczny), „Private Commercial” (prywatny podmiot o charakterze komercyjnym) 

albo „Private non-commercial” (prywatny podmiot o charakterze niekomercyjnym, w tym 

organizacje pozarządowe). Należy zaznaczyć odpowiednie pole. Dalsze wytyczne, jak 

odróżnić podmioty prywatne od podmiotów publicznych można znaleźć w punkcie 1.6 

niniejszego dokumentu. 
 

Numer VAT: W stosownych przypadkach należy podać numer identyfikacyjny VAT 

podmiotu. 
 

Zwrot VAT-u: Należy zauważyć, że niepodlegający zwrotowi podatek VAT stanowi koszt 

kwalifikowalny, 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 nałożonego na działania, które 

nie są związane z suwerennymi uprawnieniami), może zaliczyć zwrot VAT-u do kosztów 

przedłożonych w ramach niniejszego wniosku. W takim przypadku należy zaznaczyć pole 

„YES” (Tak), w przeciwnym przypadku – pole „NO” (Nie). 
 

Numer rejestru: Jeśli jest to stosowne, należy podać numer krajowego rejestru podmiotu 

lub kod z odpowiedniego rejestru handlowego (np. rejestru izby handlowej), rejestru 

przedsiębiorstw lub innego. 
 



Data rejestracji: Należy wpisać datę w formacie DD/MM/RRRR. 
 

Numer PIC (nieobowiązkowy): Kod identyfikacji uczestnika (ang. Participant 

Identification Code, PIC) jest unikalnym 9-cyfrowym kodem stosowanym do identyfikacji 

zwalidowanych podmiotów prawnych, które realizują projekty finansowane w ramach 

szeregu programów UE (np. Siódmego Programu Ramowego, Horyzontu 2020 i itd.). Nie 

ma obowiązku podania tego numeru w chwili składania wniosku, natomiast zachęca się 

wnioskodawców do jego stworzenia, zgodnie z instrukcję podaną w linku: 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html25
 

 

PIC trzeba będzie poddać walidacji na późniejszym etapie w przypadku wszystkich 

wniosków wybranych do współfinansowania w ramach programu LIFE. Należy zauważyć, 

że wnioskodawcy, których PIC już poddano walidacji, nie będą już musieli przedkładać 

swoich dokumentów prawnych i pomocniczych.  

Adres siedziby: Należy wpisać nazwę i numer ulicy, nr skrzynki pocztowej, miasto, 

kod pocztowy.   

Państwo członkowskie: Należy stosować odpowiedni kod państwa 

członkowskiego podany na stronie:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction 

 

Informacje dotyczące osoby kontaktowej: Należy wpisać nazwisko i imię. 
 

Funkcja: Należy podać funkcję osoby odpowiedzialnej za koordynację wniosku. 

Przykłady: Dyrektor Zarządzający, Kierownik Projektu itp. 
 

Telefon: Należy podać informacje dotyczące  osoby kontaktowej. 
 

E-mail: WAŻNE Ten adres e-mailowy będzie wykorzystywany  przez Instytucję 

Zamawiającą jako pojedynczy punkt kontaktowy dla wszystkich zawiadomień 

wnioskodawcy lub korespondencji z wnioskodawcą w czasie procedury oceny. 
 

Nazwa departamentu/wydziału: Nazwa departamentu i/lub wydziału podmiotu 

koordynującego wniosek, dla którego pracuje osoba kontaktowa. Dane adresowe podane 

w dalszych polach muszą odnosić się do departamentu lub wydziału, a nie do siedziby 

podmiotu. Należy wpisać nazwę i numer ulicy, nr skrzynki pocztowej, miasto, kod 

pocztowy. 
 

Strona internetowa: Należy podać oficjalną stronę internetową beneficjenta. 
 

Krótki opis działalności beneficjenta koordynującego (maksymalnie 2000 znaków): 

Należy opisać podmiot, jego status prawny, działalność i kompetencje w dziedzinie 

planowanych działań. Należy wskazać, czy beneficjent koordynujący stanowi 

właściwy organ odpowiedzialny za wdrażanie przedmiotowego planu/strategii . 

Przedstawiony opis powinien umożliwić dokonanie przez Instytucję Zamawiającą 

                                                           
25 Podczas rejestrowania numeru PIC wnioskodawcy będą musieli przedstawić pewne informacje, które są  
wykorzystywane tylko do celów programu Horyzont 2020 i są nieistotne do celów programu LIFE. Z 
tego względu podczas kroku 1 dotyczącego statusu organizacji, jeśli wnioskodawca pragnie uczestniczyć 
jako beneficjent tylko w projektach LIFE, powinien wybrać  minimalny status zaznaczając tylko pole „Legal 
person” (Osoba prawna). Podobnie, w punkcie dotyczącym metody określania kosztów należy wybrać opartą 
na kosztach pośrednich metodę „standard flat rate” (standardowy ryczałt). Jeśli później wnioskodawca 
zdecyduje się wziąć udział w projekcie finansowanym w ramach programu Horyzont 2020,  może w każdej 
chwili zmienić stosowne informacje.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction


oceny wiarygodności technicznej beneficjenta koordynującego, tj. czy posiada on 

niezbędne doświadczenie i wiedzę specjalistyczną zapewniającą skuteczną realizację 

projektu, którego dotyczy wniosek. 
 

Formularz A3 – Deklaracja beneficjenta koordynującego 

Należy wypełnić następujące pola: 
 

 Pełna nazwa beneficjenta koordynującego. 

 Wielkość wkładu do projektu w euro. 

 Kody działań w ramach samego IP, w których uczestniczy beneficjent 

koordynujący; oraz 

 Szacunkowe koszty (w euro), które mają być poniesione przez beneficjenta 

koordynującego podczas realizacji tych działań.    

 „W….[data]….': Należy wskazać miejsce i datę podpisania. 

 „Podpis”: Formularz ten musi być podpisany. 

 „Nazwisko i stanowisko sygnatariusza”: Należy wyraźnie wskazać nazwisko i 

stanowisko osoby podpisującej formularz. 
 

Ważne: Przed wypełnieniem tego formularza należy sprawdzić, czy beneficjent nie 

znajduje się w którejkolwiek z sytuacji wymienionych w art. 136 ust. 1 i 4 oraz art. 141 

rozporządzenia finansowego nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. (Dziennik Urzędowy 

UE, L 193 z dnia 30.07.2018 r.); zob.: 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EN/TXT/?qid=1549552252045&uri=CELEX:32018R1046 
 

oraz czy beneficjent spełnia wszystkie odpowiednie kryteria kwalifikowalności, określone 

w wieloletnim programie prac (WPP) na lata 2018-2020 dla programu LIFE i naborze 

wniosków LIFE, łącznie z tymi wytycznymi dla wnioskodawców. 

 

Dla zapewnienia poprawności należy się upewnić, że niniejszy formularz jest wypełniony, 

podpisany i opatrzony datą, po wprowadzeniu do wniosku wszystkich danych 

technicznych i finansowych. 
 

Formularz A3a – Deklaracja podmiotu publicznego 
 

Beneficjent koordynujący, który jest podmiotem publicznym, musi wypełnić, opatrzyć datą 

i   podpisać dostarczony szablon. Należy wypełnić następujące pola: 
 

    Pełna nazwa beneficjenta koordynującego. 

 W….[data]….': Należy wskazać miejsce i datę podpisania. 

 „Podpis”: Formularz ten musi być podpisany. 

 „Nazwisko i stanowisko sygnatariusza”: Należy wyraźnie wskazać nazwisko i 

stanowisko osoby podpisującej formularz. 
 
 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1549552252045&amp;uri=CELEX%3A32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1549552252045&amp;uri=CELEX%3A32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1549552252045&amp;uri=CELEX%3A32018R1046


Formularz A4 – Deklaracja współbeneficjenta oraz pełnomocnictwo  

Formularz ten należy wypełnić osobno dla każdego współbeneficjenta.  

Przed wypełnieniem tego formularza zob. również instrukcję dla formularza A3.  

Należy wypełnić następujące pola: 
 

 Pełna nazwa współbeneficjenta. 

 Wielkość wkładu do projektu w euro. 

 Kody działań w ramach samego IP, w których uczestniczy współbeneficjent. 

 Szacunkowe koszty (w euro), które mają być poniesione przez współbeneficjenta 

podczas realizacji tych działań.    

 Imię i nazwisko pełnomocnika przyszłego współbeneficjenta podpisującego 

formularz. 

 „W….[data]….': Należy wskazać miejsce i datę podpisania. 

 „Podpis”: Formularz ten musi być podpisany. 

 „Nazwisko i stanowisko sygnatariusza”: Należy wyraźnie wskazać nazwisko i 

stanowisko osoby podpisującej formularz. 
 

Dla zapewnienia poprawności zdecydowanie zaleca, żeby niniejszy formularz został 
wypełniony, podpisany i opatrzony datą, po wprowadzeniu do wniosku wszystkich 
danych technicznych i finansowych. 

 
Formularz  A5 –  Współbeneficjent 

Krótka nazwa (maksymalnie 10 znaków): Beneficjent będzie identyfikowany we 

wszystkich formularzach technicznych, formularzach  finansowych i raportach przy 

pomocy swojej krótkiej nazwy. 

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” 

(podmiot publiczny), „Private Commercial” (prywatny podmiot o charakterze komercyjnym) 

albo „Private non-commercial” (prywatny podmiot o charakterze niekomercyjnym, w tym 

organizacje pozarządowe). Należy zaznaczyć odpowiednie pole. Dalsze wytyczne, jak 

odróżnić podmioty prywatne od podmiotów publicznych można znaleźć w punkcie 1.6 

niniejszego dokumentu. 
 

Numer VAT: W stosownych przypadkach należy podać numer identyfikacyjny VAT 

podmiotu. 
 

Zwrot VAT-u: Należy zauważyć, że niepodlegający zwrotowi podatek VAT stanowi koszt 

kwalifikowalny, 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 nałożonego na działania, które 

nie są związane z suwerennymi uprawnieniami), może zaliczyć zwrot VAT-u do kosztów 



przedłożonych w ramach niniejszego wniosku. W takim przypadku należy zaznaczyć pole 

„YES” (Tak), w przeciwnym przypadku – pole „NO” (Nie). 
 

Numer rejestru: Jeśli jest to stosowne, należy podać numer krajowego rejestru podmiotu 

lub kod z odpowiedniego rejestru handlowego (np. rejestru izby handlowej), rejestru 

przedsiębiorstw lub innego. 
 

Data rejestracji: Należy wpisać datę w formacie DD/MM/RRRR. 
 

Numer PIC (nieobowiązkowy): Kod identyfikacji uczestnika (ang. Participant 

Identification Code, PIC) jest unikalnym 9-cyfrowym kodem stosowanym do identyfikacji 

zwalidowanych podmiotów prawnych, które realizują projekty finansowane w ramach 

szeregu programów UE. Nie ma obowiązku podania tego numeru w chwili składania 

wniosku, natomiast zachęca się wnioskodawców do jego stworzenia, zgodnie z instrukcję 

podaną w linku: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html 
 

PIC trzeba będzie poddać walidacji na późniejszym etapie w przypadku wszystkich 

wniosków wybranych do współfinansowania w ramach programu LIFE. Należy zauważyć, 

że wnioskodawcy, których PIC już poddano walidacji, nie będą już musieli przedkładać 

swoich dokumentów prawnych i pomocniczych.  

Adres siedziby: Należy wpisać nazwę i numer ulicy, nr skrzynki pocztowej, miasto, 

kod pocztowy.   

Państwo członkowskie: Należy stosować odpowiedni kod państwa członkowskiego 
podany na stronie: 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction 
 

Krótki opis działalności współbeneficjenta (maksymalnie 2000 znaków): Należy 

opisać podmiot, jego status prawny, działalność i kompetencje w dziedzinie 

planowanych działań. Należy wskazać, czy beneficjent stanowi właściwy organ 

odpowiedzialny za wdrażanie przedmiotowego planu/strategii. Przedstawiony opis 

powinien umożliwić dokonanie przez Instytucję Zamawiającą oceny wiarygodności 

technicznej beneficjenta koordynującego, tj. czy posiada on niezbędne doświadczenie i 

wiedzę specjalistyczną zapewniającą skuteczną realizację projektu, którego dotyczy 

wniosek. 
 

Formularz A6 – Podmioty współfinansujące 

 

Formularz ten należy wypełnić osobno dla każdego podmiotu współfinansującego. 
 

Przed wypełnieniem tego formularza zob. również instrukcję dla formularza A3 

powyżej. 
 

Należy zauważyć, że wkład podmiotu współfinansującego trzeba wpisać tutaj oraz w  

formularzu FC (zob. poniżej).  
 

Status zobowiązania finansowego: Należy wpisać „Confirmed” (Potwierdzony) albo 

„To be confirmed” (Do potwierdzenia). Jeżeli dla statusu  wpisano „Do potwierdzenia”, 

należy to wyjaśnić, wskazując, kiedy oczekuje się jego potwierdzenia. Należy 

zauważyć, że na późniejszym etapie procesu wyboru trzeba będzie przedstawić 

formularz A6 ze statusem „Confirmed” (Potwierdzony). 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction


Uwagi: Można wpisywać wszelkie istotne uwagi. 
 

Ważne: Beneficjent koordynujący / współbeneficjent powinien zostać określony we 

wniosku wyłącznie jako beneficjent koordynujący / współbeneficjent, a nie również jako 

współfinansujący.  

 

Formularz A7 – Inne wnioski zgłoszone do finansowania przez Unię Europejską 

 

Wnioskodawcy nie powinni niedoceniać znaczenia tego formularza: Na każde pytanie 

należy udzielić jasnej i wyczerpującej odpowiedzi (maksymalnie 5000 znaków na każde 

pytanie). Na ogół, w ramach projektów programu LIFE nie powinno się finansować działań, 

które lepiej finansować w ramach innych unijnych programach finansowania, szczególnie 

uwzględniając wymóg mobilizacji finansowania komplementarnego. Należy zwrócić uwagę 

na punkt 1 deklaracj i w formularzu A3, który wnioskodawca musi podpisać; organy 

krajowe mogą być poproszone o ocenę tego oświadczenia.  

 

Głównym celem pytań w tym formularzu jest zapobieganie podwójnemu finansowaniu 

unijnemu działań planowanych w ramach samego IP. Mogą również pomóc w ustaleniu, 

czy program LIFE jest rzeczywiście najlepszą opcją finansowania. Należy podać 

wszystkie bieżące istotne wnioski projektowe związane z realizacją przedmiotowego planu 

i wszystkie projekty, które już otrzymują finansowanie UE, niezależnie od tego, czy 

nawiązują one do IP, czy nie. 
 

Formularz A8 – List intencyjny organu/podmiotu zarządzającego/właściwego 
 

Oczekuje się jasnych i jednoznacznych listów intencyjnych od każdego z pozostałych 

komplementarnych źródeł finansowania, które wnioskodawca zamierza 

zmobilizować. List musi zostać złożony osobno przez każdy organ lub podmiot 

zarządzający funduszami publicznymi lub prywatnymi, które  wnioskodawca zamierza 

zmobilizować dla sfinansowania działań komplementarnych wobec samego IP. 

Uwaga: Żeby IP kwalifikował się do finansowania, należy wykazać mobilizację 

przynajmniej jednego dodatkowego funduszu dla działań komplementarnych. 

Odpowiedni list intencyjny MUSI jednoznacznie potwierdzić zobowiązanie do 

finansowania. 

Proszę zauważyć, że szablon ten przedstawiono tylko dla wygody  wnioskodawcy, ale w 

razie potrzeby może być on złożony w różnym formacie. Jednakże, niezależnie od 

formatu, należy przekazać informacje przewidziane w szablonie. 
 

Listy powinny potwierdzić, czy planowane działania komplementarne co do zasady 

kwalifikują się do finansowania z danego funduszu i przedstawić informacje dotyczące 

prawdopodobieństwa faktycznego uzyskania finansowania (tj. należy wskazać, czy 

finansowanie już zostało przyznane, wniosek został złożony i jest procedowany; czy 

działania komplementarne wobec IP programu LIFE  są uznawane za priorytetowe w 

odniesieniu do decyzji o finansowaniu itd.).  
 

List zawierać potwierdzenie, czy: 

- działania komplementarne określone we wniosku, które mają być finansowane z danego 

funduszu, co do zasady kwalifikują się do finansowania z danego funduszu. Należy 

wskazać możliwie jak najprecyzyjniej uzupełniający program lub działanie; 

- obecny wniosek dotyczący IP prawidłowo określa potencjalny wkład finansowy z 



danego funduszu. Należy również podać maksymalny udział procentowy lub kwotę 

potencjalnego finansowania; 

- we wniosku prawidłowo określono harmonogram potencjalnego finansowania z 

danego funduszu; 

- w czasie oceny wniosków o finansowanie, które otrzymał (które ma otrzymać) 

organ/podmiot, zostanie wzięty pod uwagę fakt, iż są one związane z IP programu 

LIFE. Wnioskodawca może tutaj określić warunki, które mogą wpłynąć na 

prawdopodobieństwo finansowana. 
 

Status zobowiązania finansowego: List musi również zawierać informacje dotyczące 

statusu zobowiązania finansowego danego źródła finansowania. Należy wskazać, czy już 

wpłynęły wnioski od beneficjentów/interesariuszy zaangażowanych w IP albo czy już 

przyznano fundusze lub kiedy można oczekiwać ich przyznania. 

W przypadku, gdy już potwierdzono lub przyznano fundusze, należy również wskazać 
datę odpowiedniej decyzji. 

Można przedstawić uwagi dotyczące któregokolwiek z powyższych aspektów. 
 

Ważna uwaga: Beneficjent koordynujący / współbeneficjent / podmiot współfinansujący 

IP programu LIFE może również podpisać ten formularz, jeśli jest odpowiedzialny za 

zarządzanie danym komplementarnym funduszem. 
 

3.3.2   Zarys projektu (formularze B) 
 

WAŻNE: We wszystkich formularzach B wnioskodawcy muszą przedstawić 

szczegółowo wszystkie informacje wymagane w formularzach przynajmniej dla 

pierwszej fazy okresu realizacji IP – określonego w punkcie 1.10.10 niniejszych 

wytycznych – („krótkiego okresu”), jeśli instrukcja zawarta w danym formularzu nie 

przewiduje inaczej.  Dla pozostałego okresu („długiego okresu”) informacje mogą 

być bardziej zwięzłe I streszczone pod warunkiem, że pozwalają wyraźnie określić 

spójność techniczną i finansową IP oraz jego europejską wartość dodaną. 

Podejście to również stosuje się do działań komplementarnych, jakie trzeba opisać 
w formularzach. 
 

W przypadku działań komplementarnych – w całym wniosku – nacisk zostanie 

przede wszystkim położony na działania finansowane przez fundusze rzeczywiście 

zmobilizowane przez sam IP, natomiast mniej uwagi poświęci się działaniom 

komplementarnym aktywnie koordynowanym z działaniami w ramach IP, jeśli 

fundusze na nie będą zmobilizowane.  Z tego powodu należy uwzględnić 

postanowienia punktu 1.4 wytycznych, w szczególności głoszące, że: 
 

-  „ Działania komplementarne powinny zawsze wdrażać ten sam plan lub 

strategię na dużą skalę, której dotyczy IP.” 

-  Na ocenę europejskiej wartości dodanej IP wpłynie  jakość skoordynowania 

z innym/i mechanizmem/mechanizmami finansowania i poziom mobilizacji 

funduszy komplementarnych oraz prawdopodobieństwo ich faktycznej 

mobilizacji, a także ich związek funkcjonalny z planem, który ma być 

realizowany.” 
 

Działania i fundusze, których rzeczywiście ani nie koordynowano aktywnie, ani nie 

zmobilizowano w ramach IP, należy wymienić tylko wtedy, gdy są potrzebne do 

zapewnienia wszechstronnych informacji dotyczących wdrażania planu. 



Jeśli chcą, wnioskodawcy mogą podać szczegółowe informacje dotyczące części 

lub całości projektu wykraczające poza jego pierwszą fazę, żeby lepiej uzasadnić 

swój wniosek. 

 

Formularz B1 –  Krótki opis projektu (MUSI być wypełniony w języku angielskim) 
 

Opis powinien być uporządkowany, zwięzły i jasny – przy czym jego całkowita długość nie 

powinna przekroczyć 10 stron. Z tego względu wnioskodawcy powinni unikać 

szczegółowego opisu. Zamiast tego, powinni podać precyzyjne odniesienia (przynajmniej 

numer strony i rozdziału) do wdrażanego planu/strategii. Następnie  w formularzach B i C 

należy podać szczegółowe informacje dotyczące działań w ramach IP i  różnych innych 

aspektów.  
 

Poza opisem samego IP, formularz powinien zawierać wystarczające informacje  - zgodnie 

z ogólną instrukcją powyżej – dotyczące przewidywanych działań komplementarnych, które 

mają być sfinansowane z innych funduszy oraz realizowane w ramach planu poza IP.  
 

Nie zaleca się, żeby wnioskodawcy wymieniali działania komplementarne, jeśli nie 

mają w rozsądnym zakresie pewności, że będą mieli dobre rozeznanie co do tego, w jaki 

sposób działania te zostaną zrealizowane w terminie oraz w jaki sposób przyczynią się 

do wdrażanie przedmiotowego planu i celu ogólnego IP. 
 

Jak wskazano w formularzu, należy wyraźnie oddzielić informacje dotyczące samego IP 

od informacji dotyczących działań komplementarnych. 
 

Liczbę działań/środków komplementarnych i ich opis należy utrzymać na rozsądnym 

poziomie, który wystarczy dla przedstawienia planów wnioskodawców dotyczących 

wdrażania ogólnego planu bez podawania wyczerpujących szczegółowych informacji. Z 

tego względu należy priorytetowo potraktować te, które mogą stanowić warunek wstępny 

dla realizacji samego IP oraz te, które opierają się na IP lub są z nim bezpośrednio 

powiązane (np. stosując metody zademonstrowane w IP lub wykonując równolegle 

działania podobne do realizowanych w IP w innych obszarach objętych planem).  
 

Tam gdzie jest to możliwe, należy odróżnić cele i działania przewidywane w pierwszej 

fazie projektu  i  w następnych  fazach. 
 

W formularzu należy określić: 

 

    Ogólny kontekst/tło/zasięg geograficzny: 
 

Należy opisać zagadnienia środowiskowe/klimatyczne, których bezpośrednio 

dotyczy projekt w ramach odpowiedniego planu lub strategii. Należy określić 

obecne luki lub braki, które utrudniają skuteczne wdrażanie planu. Należy 

wskazać zasięg geograficzny działań w ramach IP programu LIFE. 

Wnioskodawca musi tutaj wyjaśnić, dlaczego jego zdaniem wniosek spełnia 

definicję IP. 

 
Należy również podać podobne krótkie informacje na temat działań 

komplementarnych przewidzianych w okresie realizacji wątku IP. 
 

    Cele projektu: 
 

Należy przedstawić krótki opis głównych celów samego IP, wymieniając je w 

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Cele te muszą być 



realistyczne (osiągalne w ramach czasowych projektu w oparciu o planowany 

budżet i środki) i  jasne (jednoznaczne). Powinny być bezpośrednio związane z 

zidentyfikowanymi powyżej lukami i brakami oraz zagadnieniami 

środowiskowymi/klimatycznymi, których dotyczy projekt, a także powinny 

bezpośrednio wiązać się z problemami i zagrożeniami zidentyfikowanymi w 

przedmiotowym planie. 

 
Należy również przedstawić podobne krótkie informacje dotyczące działań 

komplementarnych. 
 

    Planowane działania i środki: 
 

Należy opisać działania i środki w ramach IP. Należy zauważyć, że trzeba 

skoncentrować się tylko na głównych działaniach, które odzwierciedlają cele 

projektu. Pełny zakres działań byłby opisany później w pełnym wniosku. Należy 

jasno wyjaśnić, jakie środki zostaną wykorzystane podczas realizacji projektu w celu 

osiągnięcia wskazanych powyżej celów (nie należy wskazywać środków 

finansowych). Należy wskazać wyraźny związek między planowanymi działaniami i 

środkami oraz przedmiotowym planem/strategią, a także  z celami projektu. Należy 

podać konkretne odniesienia do punktów planu/strategii. 

Należy również podsumować – odrębnie – działania/środki komplementarne 

finansowane przez źródła inne niż program LIFE. 
 

    Oczekiwane wyniki (określone ilościowo na tyle, na ile to możliwe): 
 

Należy wymienić główne oczekiwane rezultaty na koniec projektu. Muszą się one 

bezpośrednio wiązać z zagadnieniami środowiskowymi/klimatycznymi, których 

dotyczy projekt, i celami projektu. Na ogół, powinny również wiązać się z celami 

przedmiotowego planu i odzwierciedlać stopień wdrożenia tego planu. 

Oczekiwane wyniki muszą być konkretne, realistyczne i określone ilościowo 

na tyle, na ile to możliwe.  
 

Należy osobno wskazać oczekiwane rezultaty działań komplementarnych. 
 

    Oczekiwany wkład projektu we wdrożenie przedmiotowego planu/strategii: 
 

Poza konkretnymi oczekiwanymi rezultatami, należy wskazać poziom lub stopień 

wdrożenia przedmiotowego planu/strategii, który IP ma bezpośrednio osiągnąć do 

końca jego realizacji. Informacje te należy również przedstawić ilościowo w czytelny 

sposób (w postaci tabeli tam, gdzie to możliwe), wskazując punkt wyjścia i 

przewidzianą poprawę. Należy przypomnieć, że wyraźnym celem IP ma być 

stworzenie warunków dla pełnego wdrożenia planu/strategii. 

Należy osobno wskazać oczekiwany wkład działań komplementarnych. 

 

    Główni interesariusze związani z projektem: 
 

Należy podać nazwę i rolę każdego z głównych interesariuszy (nie trzeba 

powtarzać współbeneficjentów już podanych w formularzu A1) i  przedstawić 

krótkie uzasadnienie zamiaru zaangażowania ich bezpośrednio lub pośrednio w IP 

programu LIFE. Należy przypomnieć, że kluczowi interesariusze muszą być 

zaangażowani we wdrażanie przedmiotowego planu/strategii. 

 
 



    Długoterminowa trwałość (w tym budowanie kapitału): 
 

Należy wskazać, w jaki sposób zostanie zapewniona trwałość rezultatów i efektów 

projektu. Należy również krótko opisać, jak zostanie spełniony wymóg budowania 

potencjału – w tym lepszej koordynacji mobilizacji środków z różnych funduszy – 

podczas realizacji projektu i po jej zakończeniu. 
 

    Oczekiwane główne ograniczenia i czynniki ryzyka: 
 

Wnioskodawcy muszą określić wszystkie możliwe wewnętrzne lub zewnętrzne 

ograniczenia i czynniki ryzyka, które mogłyby mieć poważny negatywny wpływ na 

udaną realizację projektu. Należy uwzględnić możliwe ograniczenia i czynniki 

ryzyka wynikające z otoczenia społeczno-gospodarczego lub czynników 

administracyjnych (np. konieczności uzyskania pozwolenia). Dla celów 

dokumentu koncepcyjnego w tym punkcie wystarczy skrótowo przedstawić tylko 

czynniki, które prawdopodobnie mogą zablokować realizację całego projektu, i 

wskazać, w jaki sposób mają być one wyeliminowane.  

Należy odróżnić sam IP programu LIFE od głównych przewidzianych działań 

komplementarnych. 
 

    Projekt związany z klimatem (nie dotyczy IP programu LIFE dotyczących 

działań na rzecz klimatu):  

 

Wnioskodawcy są zobowiązani wskazać, czy projekt jest znacząco związany z 

klimatem, zaznaczając odpowiednie pole wyboru. Projekt znacząco związany z 

klimatem definiuje się jako projekt, którego główne działania dotyczą inicjatyw i 

środków, które można wykorzystać, żeby zmniejszyć wrażliwość systemów 

przyrodniczych i ludzkich na rzeczywiste lub oczekiwane skutki zmian klimatu. W 

przypadku takiego projektu należy przedstawić krótkie wyjaśnienie. 
 

    Projekt związany z różnorodnością biologiczną (nie dotyczy IP programu LIFE 
dotyczących przyrody):  
 
Wnioskodawcy są zobowiązani wskazać, czy projekt jest znacząco związany z 

różnorodnością biologiczną zaznaczając odpowiednie pole wyboru. Projekt znacząco 

związany z różnorodnością biologiczną definiuje się jako projekt, którego główne 

działania dotyczą inicjatyw i środków, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów 

unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 roku. W przypadku 

takiego projektu należy przedstawić krótkie wyjaśnienie. 
 

Formularz B2a – Ogólny opis obszaru/ów, który dotyczy projekt   
 

Należy opisać możliwie jak najprecyzyjniej miejsce realizacji projektu (miasto, obszar, 

region, rzeka itd.).  Należy użyć tylko jednego formularza, w którym należy podać: 

 Nazwę obszaru/ów realizacji projektu (maksymalnie 200 znaków): Należy podać 

nazwę miasta, obszaru, regionu, rzeki itd. Wskazana nazwa powinna być krótka i 

należy jej konsekwentnie używać we wszystkich mapach i formularzach 

technicznych wniosku.  

 Należy wyjaśnić (maksymalnie 10 000 znaków), gdzie projekt będzie 

realizowany, i uzasadnić wybór tego właśnie obszaru dla realizacji projektu w 

obrębie obszaru geograficznego objętego przedmiotowym planem. Należy 



wyjaśnić, dlaczego wybrany obszar jest najwłaściwszy dla realizacji celów 

tego planu. 

 Należy przedstawić zarówno ogólny opis, jak i mapy zgodnie z formularzem B2b 

– wskazując również określone obszary, na których będą wykonywane działania 

terenowe. Dalsze szczegółowe informacje dotyczą tych działań terenowych 

należy podać w formularzach C. 

 

Formularz B2b – Mapy przedstawiające ogólną lokalizację obszaru realizacji projektu 
 

Mapa ta powinna określać lokalizację obszaru/ów realizacji projektu opisanych w 

formularzu B2a. Powinna określać lokalizację obszaru/ów realizacji projektu w kraju i, jeśli 

to potrzebne, w obrębie danego/danych  regionu/ów. Jeśli projekt nie obejmuje działań 

dotyczących określonego obszaru, należy możliwie jak najwyraźniej określić miejsce 

realizacji  projektu (miasto, obszar, region itd.). 
 

Należy podać tytuł i skalę mapy. Mapa powinna być wysokiej jakości i wysokiej 

rozdzielczości, najlepiej kolorowa. Mapa powinna być łatwo czytelna. Powinna 

zawierać co najmniej jasną legendę i podstawowe informacje (główne miasta, główne 

granice administracyjne, główne rzeki, jeziora i morza z podanymi nazwami i główne 

drogi). Ponadto, jeśli jest to stosowne, na mapie można pokazać elementy topograficzne i 

pokrywę roślinną.  
 

Należy zauważyć, że mapy określonych obszarów należy dołączyć do odpowiednich 

formularzy, zgodnie z instrukcją w punkcie 3.3.3 niniejszych wytycznych. 
 

W odniesieniu do działań komplementarnych obowiązkowa jest tylko mapa orientacyjna, 

wyraźnie wskazująca obszary realizacji tych działań oraz działań prowadzonych w ramach 

samego IP. 
 

Formularz B2c – Opis strategii wdrażania ogólnego planu 
 

Należy opisać ogólną strategię wdrażania przedmiotowego planu, np. w zakresie wyboru i 

kombinacji IP i działań komplementarnych oraz obszaru, który obejmują. Należy również 

opisać dokonany wybór w odniesieniu do partnerstwa projektowego, istniejące czynniki 

instytucjonalne lub techniczne wpływające na plan itd.  

Należy określić, w jaki sposób działania te przyczynią się do usunięcia luk i braków, które, 

jak ustalono, stanowią czynniki utrudniające skuteczne wdrażanie planu/s trategii. 

Wyjaśnienia powinny również objąć wpływ obecnego stanu i potencjału instytucjonalnego i 

technicznego na wdrożenie planu (np. PRD lub PGO). Wyjaśnienia te powinny 

odzwierciedlać sytuację w odniesieniu do właściwych organów i głównych interesariuszy. 

Aktualny brak potencjału beneficjentów lub innych interesariuszy mógłby stanowić 

uzasadnienie dla działań mających na celu budowanie potencjału. 
 

Tam gdzie to stosowne, proszę odróżnić aspekty krótko- i długoterminowe (jak wskazano 

powyżej). 
 

Formularz B3 – Europejska wartość dodana UE projektu i działań podjętych w jego 
ramach (maksymalnie 10 000 znaków): 
 

Należy zauważyć, że informacje przedstawione w tym formularzu zostaną wykorzystane do 



oceny wniosku na podstawie kryterium przyznania finansowania „europejska wartość 

dodana”. Szczegółowe informacje można  znaleźć w zasadach oceny wniosków dotyczących 

projektów zintegrowanych programu LIFE w 2019 r. 
 

Należy przedstawić argumenty dotyczące zakresu i jakości wkładu projektu w osiągnięcie 

celów danego planu lub strategii, którą wdraża IP w szczególności, a we wdrażanie 

stanowiącego jej podstawę ustawodawstwa unijnego w ogóle. Zob. również informacje w 

punkcie 2.3 niniejszych wytycznych dla wnioskodawców – „Obszary interwencji projektów 

zintegrowanych”. 
 

Należy również opisać tutaj zakres i jakość mobilizacji innych funduszy, w szczególności 

innych funduszy unijnych w celu wdrażania danego planu lub strategii. Należy zauważyć, 

że projekty finansowane w ramach innych wątków programu LIFE (np. projekty 

tradycyjne, NCFF) nie zostaną uznane za realizowane z funduszy zmobilizowanych, 

chociaż w stosownych przypadkach ich działania będą koordynowane z IP. 
 

Należy tutaj określić, czy IP przyczynia się do włączenia zagadnień środowiska/klimatu do 

innych polityk i/lub czy przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Należy również 

wskazać, czy tworzy synergie z celami innych polityk unijnych, szczególnie tymi, których 

mogą dotyczyć IP. Na tyle, na ile to możliwe, IP powinien być tak skonstruowany, żeby 

przynosił korzyści w kilku innych dziedzinach polityki, wykraczających poza podstawowy 

cel projektu i odpowiedniego planu. Np. działania dotyczące sieci Natura 2000 będą 

miały na celu zapewnienie właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk mających 

znaczenie dla Wspólnoty. Wiele działań w ramach projektu, które realizują ten ostateczny 

cel i które skonstruowano w tym celu, przyniesie wiele dodatkowych korzyści, np. w 

zakresie ekosystemów i ich usług, zanieczyszczenia wód i mórz, dostosowania się do 

zmian klimatu i ograniczenia wpływu człowieka na klimat, korzyści społecznych i 

gospodarczych itd. Konstruując IP należy starannie wziąć pod uwagę najwłaściwsze z 

tych dodatkowych korzyści, żeby można było je skutecznie uzyskać, zmierzyć i 

uwidocznić wobec interesariuszy i społeczeństwa. Po prostu, to właśnie oznacza  

wyrażenie „wielozadaniowy mechanizm realizacji”. Wszyscy wnioskodawcy powinni 

starannie uwzględnić ten aspekt.  
 

Należy wskazać, w jakim zakresie wprowadzone i przetestowane działania, metody, 

podejścia lub techniki można by powielić w innych obszarach kraju lub UE. 

 

Można uznać, że wartość dodaną tworzy mechanizm zapewniający zastosowanie w 

szerokim zakresie przyjaznych dla środowiska zasad zamówień publicznych lub który 

przewiduje wykorzystanie wyników finansowanych przez UE projektów naukowych. 

 

Można też uznać, że wartość dodaną tworzy projekt stosujący dobrze uzasadnione 

podejście ponadnarodowe. W  przypadku gdy działania są prowadzone poza UE, należy 

również przedstawić tutaj wyjaśnienie i uzasadnienie ich przeprowadzenia. 

Formularz B4 –  Charakter działań w ramach projektu 
 

IP programu LIFE na ogół wdrażają najlepszą praktykę, ale mogą również obejmować 

działania lub elementy demonstracyjne i/lub pilotażowe. Zob. punkt  2.2. 

W formularzu tym należy podać ogólne informacje o projekcie, w razie potrzeby 

odwołując się do poszczególnych działań w jego ramach. Nie wszystkie poszczególne 

działania należy tutaj skategoryzować w wyczerpujący sposób. 



Dotyczący najlepszych praktyk charakter działań w ramach projektu (maksymalnie 

10 000 znaków): Należy wyjaśnić, w jak sposób projekt dotyczy najlepszych praktyk, jeśli 

jest to stosowne. 

Demonstracyjny charakter działań w ramach projektu (maksymalnie 10 000 znaków): 

Należy wyjaśnić demonstracyjny charakter projektu, jeśli jest to stosowne. W tym zakresie 

należy określić techniczną skalę danego elementu projektu (skala pilotażowa, skala 

półprzemysłowa, zastosowanie w pełnej skali). Należy opisać działania w zakresie 

monitorowania / pomiarów (jakie, jak?) i / lub ewaluację efektów/rezultatów.  
 

Aspekty związane z nowoczesnym i pilotażowym (innowacyjnym) charakterem 

działań w ramach projektu (maksymalnie 10 000 znaków): Jeśli jest to stosowne, 

należy określić najnowocześniejszy poziom danej techniki lub metody. Należy przedstawić 

bardziej szczegółowy opis techniczny procesów lub metod i/lub proponowanych innowacji, 

nowych elementów, usprawnień. Należy opisać poprzednie badania i doświadczenia 

przeprowadzone w ramach przygotowań do realizacji projektu, w tym studia wykonalności. 
 

Formularz B5 – Interesariusze związani z projektem (maksymalnie 10 000 znaków) 
 

Należy wskazać interesariuszy, którzy zgodnie z wnioskiem mają być zaangażowani w 

realizację projektu, i sposób ich zaangażowania. Należy wskazać, jakiego rodzaju wkładu 

oczekuje się od nich i w jaki sposób ich zaangażowanie zostanie wykorzystane w czasie 

realizacji projektu i/lub będzie w nim potrzebne. Należy również przedstawić argumenty 

odnoszące się do sytuacji, w której główni interesariusze nie będą zaangażowani jako 

współbeneficjenci. 
 

Należy również opisać aspekty projektu związane z budowaniem potencjału mającym na 

celu pełne wdrożenie planu. 
 

Formularz B6 – Oczekiwane ograniczenia i czynniki ryzyka związane z realizacją 
projektu i strategia ich łagodzenia (maksymalnie 12 000 znaków) 
 

Wnioskodawcy muszą określić wszystkie możliwe wewnętrzne lub zewnętrzne 

zdarzenia („ograniczenia i czynniki ryzyka”), które mogłyby mieć poważny negatywny 

wpływ na udaną realizację projektu. Należy przedstawić wykaz takich ograniczeń i 

czynników ryzyka, wymieniając je w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.  

Należy również wskazać wszelkie możliwe ograniczenia i czynniki ryzyka wynikające z 

otoczenia społeczno-gospodarczego. Dla każdego ustalonego ograniczenia i czynnika 

ryzyka wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób zamierza sobie z nimi poradzić.  
 

W szczególności, należy opisać aspekty mobilizacji funduszy dla finansowania  działań 

komplementarnych. 
 

Zdecydowanie zachęca sie wnioskodawców, żeby w tym punkcie przedstawili wszelkie 

szczegółowe informacje dotyczące licencji, pozwoleń, OOŚ itd. i  wskazali, jakie wsparcie 

otrzymują od właściwych instytucji odpowiedzialnych za wydawanie takie zezwoleń. Jak 

wskazują doświadczenia związane z programem LIFE, w przypadku niektórych projektów 

pojawiają się trudności z ukończeniem wszystkich działań w planowanym okresie 

realizacji projektu, na skutek nieprzewidzianych opóźnień i trudności napotkanych w 

czasie realizacji projektu.  Istotne jest to żeby beneficjenci określili wszystkie możliwe 

zewnętrzne zdarzenia („ograniczenia i czynniki ryzyka”), które mogłyby spowodować takie 

opóźnienia. Jedną z możliwych przyczyn takich trudności jest obowiązek przeprowadzenia 

ocen, które nie były przewidziane w czasie przygotowywania projektu programu LIFE. W 

szczególności, dotyczy to: 
 



 oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG 

(dyrektywą  OOŚ), skodyfikowaną przez dyrektywę 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 

2011 r.26; 

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

2001/42/WE (dyrektywą SOOŚ) 27; 

 oceny wymaganej na podstawie art. 6 dyrektywy 92/43/EWG (dyrektywy 

Siedliskowej; oceny na podstawie jej art. 6). 

 

Niekiedy projekty programu LIFE mogą obejmować „przedsięwzięcia” (w znaczeniu 

ddyrektywy OOŚ), dla których, zgodnie z samą dyrektywą OOŚ lub transponującym ją 

ustawodawstwem krajowym, należy wcześniej wykonać OOŚ. Chociaż nie jest to 

prawdopodobne, działania w ramach projektu programu LIFE mogą również wymagać 

zmiany istniejących planów lub programów (np. dokumentów z zakresu planowania 

przestrzennego), co z kolei może wymagać SOOŚ.  
 

Oceny te mogą oznaczać długie procedury administracyjne i analizę zebranych danych. 

Na ogół, nie stanowi to problemu, jeśli w projekcie przewidziano konieczny czas i 

fundusze. 
 

Z tego powodu przed złożeniem wniosku dotyczącego IP programu LIFE wnioskodawcy 

powinni ustalić, czy prawo unijne lub krajowe wymaga jednej lub więcej 

wspomnianych powyżej ocen. Należy uwzględnić wszystkie działania, które mają 

być realizowane w krótkim lub długim okresie. 
 

Wnioskodawcy powinni opisać w formularzu B6, w jaki sposób uwzględnili te 

zagadnienia i jak zamierzają rozwiązać potencjalne problemy. Dobra komunikacja i 

konsultacje z właściwymi organami odpowiedzialnymi za te procedury są istotne dla 

uniknięcia nieprzewidzianych problemów. Należy się tym zająć już na początku 

przygotowywania wniosku dotyczącego projektu programu LIFE. To właśnie w 

formularzu B5 należy wskazać, czy skonsultowano się z właściwymi organami 

odpowiedzialnymi za procedury oceny, i podać wyniki tych konsultacji. 
 

Innym czynnikiem ryzyka, który wnioskodawcy powinni wziąć pod uwagę, jest potencjalne 

negatywne oddziaływanie bieżących lub planowanych przedsięwzięć  (infrastrukturalnych 

lub przemysłowych) mających na celu zagospodarowanie terenu na działania i obszary  

objęte wnioskiem dotyczącym projektu programu LIFE. Bezpośrednie lub pośrednie 

oddziaływania przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie terenu mogą 

powodować trudności w realizacji projektu programu LIFE. Z tego względu przed 

złożeniem wniosku wnioskodawcy powinni sprawdzić dokumenty z zakresu planowania 

przestrzennego dotyczące obszarów wybranych dla wniosku dotyczącego projektu 

programu LIFE i sprawdzić trwające postępowania w sprawie OOŚ  dla przedsięwzięć 

mających na celu zagospodarowanie terenu, planowanych na obszarach objętych 

wnioskiem dotyczącym projektu programu LIFE lub w ich pobliżu. Wnioskodawcy muszą 

zdawać sobie sprawę, że środki kompensacyjne związane z realizacją przedsięwzięć 

mających na celu zagospodarowanie terenu (w rozumieniu OOŚ lub art. 6.4 dyrektywy 

siedliskowej) nie mogą wzajemnie nakładać się z działaniami w ramach wniosku 

                                                           
26 Wersja skodyfikowana dyrektywy OOŚ: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF 
27 Dyrektywa SOOŚ: 
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%3AL%3A2012%3A026%3A0001%3A0021%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2001%3A197%3A0030%3A0037%3AEN%3APDF


dotyczącego projektu programu LIFE. Cztery elementy pozwalają określić, czy takie 

nakładanie się ma miejsce:  
 

 geograficzny – czy środki kompensacyjne są stosowane dokładnie na tym samym 

obszarze sieci Natura 2000 co środki programu LIFE;  

 merytoryczny – czy środki programu LIFE różnią się pod względem technicznym od 

środków kompensacyjnych; 

 czasowy – czy działania programu LIFE i środki kompensacyjne są stosowane w 

różnym czasie; 

 finansowy – czy można wyraźnie odróżnić fundusze wykorzystywane do realizacji 

środków kompensacyjnych od funduszy programu LIFE (np. ze względu na dwa 

różne rachunki). 

 

Wszelkie koszty związane z działaniami, które można uznać za środek kompensacyjny, 

leżą w gestii państwa członkowskiego i są przewidziane w odniesieniu do dyrektywy ptasiej 

i siedliskowej, nie są kwalifikowalne.  

Należy uwzględnić również główne czynniki ryzyka związane z działaniami 

komplementarnymi, które oddziaływałyby na sam IP.  

Wreszcie, wnioskodawca musi określić szczegółowo, w jaki sposób uwzględnił 

zidentyfikowane czynniki ryzyka w czasie planowania projektu (harmonogram, 

budżet itd.) i określania działań.  
 

Formularz B7 – Kontynuacja/waloryzacja i długoterminowa trwałość po 

zakończeniu projektu  

 

Należy opisać, w jaki sposób będzie kontynuowane wdrażanie planu/strategii po 

zakończeniu finansowania z programu LIFE i jakich działań wymaga skonsolidowanie 

rezultatów. Należy określić, jakie mechanizmy zostaną wprowadzone w celu zapewnienia 

takiej kontynuacji. Należy zauważyć, że informacje podane w tym punkcie są orientacyjne i 

trzeba będzie je aktualizować podczas realizacji projektu. 
 

W szczególności, należy odpowiedzieć na następujące pytania: 
 

 W jaki sposób wnioskodawca zapewni długoterminowe wdrażanie planu i 

dalszych działań? (maksymalnie 5000 znaków): Należy przedstawić 

strategiczny przegląd długoterminowych zamiarów wnioskodawcy w zakresie 

wdrażania aktualnego planu i ewentualnych kolejnych planów na następne 

okresy. 

 Które działania będą musiały być wykonane lub kontynuowane po 

zakończeniu projektu? (maksymalnie 5000 z na k ów ).  Tam gdzie jest to 

stosowne, należy wymienić takie działania w ramach IP, odwołując się do ich 

oznaczenia (np.  A1, A2,…) i ich tytułu. 

 W jaki sposób zostanie to osiągnięte? Jakie zasoby będą konieczne do 

wykonania tych działań i w jaki sposób zostanie zapewniony odpowiedni 

potencjał? (maksymalnie 5000 z n a k ów ).  Należy wskazać, w jaki sposób 

powyższe działania będą kontynuowane po zakończeniu projektu, przez kogo, 

w jakich ramach czasowych i w oparciu o jakie finansowanie. Należy również 



określić sposób utrzymania i rozwoju potencjału ludzkiego i technicznego 

stworzonego w czasie realizacji projektu oraz sposób zapewnienia 

koniecznego finansowania. 

 Czy zatrudnieni/przeszkoleni pracownicy w dalszym ciągu będą pracować 

nad wdrożeniem planu/strategii? Należy wyjaśnić, jakie jest 

prawdopodobieństwo, że pracownicy zatrudnieni/przeszkoleni w czasie 

realizacji projektu będą w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyć w przyszłym 

wdrażaniu planu/strategii. Należy określić ilościowo minimalny poziom 

zatrudnienia wymagany dla zapewnienia ciągłości wdrażania planu i możliwe 

efekty, jeśli na koniec projektu zostanie zwolniona większość pracowników lub 

wszyscy pracownicy.  

 Jak, kiedy i przez kogo pozyskane wyposażenie będzie wykorzystywane 

po  zakończeniu projektu? (maksymalnie 5000 znaków): Należy wymienić 

główne elementy wyposażenia, jakie ma być zakupione w ramach projektu, i 

przedstawić szczegółowe informacje dotyczące jego wykorzystania po 

zakończeniu projektu. Należy pamiętać, że kwalifikowalność środków trwałych 

zakupionych w ramach projektu zależy od tego, czy beneficjenci zobowiążą się 

do definitywnego przeznaczenia tych środków na działania związane z 

ochroną przyrody po zakończeniu projektu. 

 W jakim zakresie rezultaty i wnioski wynikające z projektu będą aktywnie 

rozpowszechniane po zakończeniu projektu wśród tych osób i/lub 

organizacji, które mogłyby zrobić z nich najlepszy użytek? (Należy 

określić te osoby / organizacje) (maksymalnie 5000 z n a k ó w ): Należy  

wskazać, w jaki sposób działania w zakresie rozpowszechniania będą 

kontynuowane po zakończeniu projektu. Należy wymienić osoby / organizacje, 

które zostały dotychczas określone jako adresaci tych działań w zakresie 

rozpowszechniania.

 
 

3.3.3   Szczegółowy opis techniczny planowanych działań (formularze C) 
 

W odróżnieniu od poprzednich formularzy, w formularzach C należy co do zasady 

szczegółowo opisać tylko działania realizowane w ramach samego IP. Jednakże, 

tam gdzie to stosowne, można wskazać ich powiązanie z działaniami 

komplementarnymi, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, w których 

działania w ramach IP mogą zależeć od takich działań komplementarnych (chociaż 

takie przypadki należy starannie rozważyć w czasie konstruowania IP i w czasie 

oceniania potencjalnych czynników ryzyka). 

Jednocześnie, wnioskodawcy powinni wyraźnie odróżnić działania 

„krótkoterminowe” , które będą realizowane w fazie 1, od przewidzianych w 

następnych fazach. Działania, które mają być realizowane w fazie 1 – lub w ciągu 

pierwszego okresu 2,5 lat, jeśli faza 1 będzie krótsza – muszą być opisane 

wyczerpująco, podczas gdy działania po tym okresie mogą być zwięźle, ale jasno 

streszczone. Jednakże, wnioskodawcy mogą przedstawić wyczerpująco działania 

poza fazą 1, jeśli już są znane i jeśli uważają, że jest to konieczne do wykazania 

spójności projektu i/lub jego europejskiej wartości dodanej. Działania przewidziane 

po fazie 1 można pogrupować, jeśli mają wspólny cel oraz podobny zakres lub 

charakter. 
 



Wnioskodawca musi wymienić i opisać wszystkie działania, które będą realizowane 

w ramach samego IP. Istnieje 5 rodzajów działań:  
 

A.  Działania przygotowawcze (opracowanie planów zarządzania, uzyskanie licencji i 

pozwoleń itd.),  

C.  Konkretne działania (ochronne/wykonawcze),  

D.  Monitorowanie efektu działań podjętych w ramach projektu, 

E.  Podnoszenie świadomości społeczeństwa i rozpowszechnianie rezultatów, 

F.  Zarządzanie projektem i monitorowanie postępów w realizacji projektu.  
 

Dla każdego rodzaju działań (A, C…) wnioskodawca musi wymienić wszystkie różne 

działania nadając im kolejne numery w ramach tej samej kategorii działań : A1, A2 … 

C1, C2 … itd. Należy zauważyć, ze nie ma działań B. 
 

W ramach każdego działania (A1, A2..., B1, B2... itp.) wnioskodawca może w razie 

potrzeby również wyróżnić określone poddziałania (A1.1, A1.2, ...). W trakcie 

konstruowania wniosku zdecydowanie zaleca się ograniczenie liczby działań, w miarę 

możliwości grupując je w jednorodne kategorie i wyjaśniając logiczne powiązania między 

poddziałaniami. Należy pamiętać, że liczba działań i poddziałań powinna ograniczać 

się do absolutnie niezbędnych do wyjaśnienia logiki realizacji projektu. 
 

Zaleca się, żeby wnioskodawcy przedstawili jako odrębne działanie lub poddziałanie 

każde działanie, które ma przynieść ważny dla projektu rezultat (np. przygotowanie planu 

zarządzania, zakup X ha gruntu itd.). Natomiast nie wolno mylić działań z produktami 

dostarczalnymi. 

 

Działania i poddziałania należy opisać możliwie jak najprecyzyjniej. Opisom mogą 

towarzyszyć mapy lokalizujące działania, wyjaśniające wykresy, tabele lub zdjęcia, które 

można dodać do formularzy. 
 

W opisie każdego działania lub poddziałania należy wyraźnie wskazać powiązania z 

innymi działaniami (np. działanie C2 następuje po zakupie gruntu w działaniu C1, które 

następuje po przygotowaniach w działaniu A2) oraz wyraźnie wskazać (także ilościowo), 

w jaki sposób przyczynia się ono do realizacji ogólnych celów projektu.  Opis techniczny 

działań i poddziałań oraz przyznane na nie zasoby finansowe muszą być wyraźnie 

spójnie powiązane. 
 

Na początku opisu każdego danego działania lub poddziałania wnioskodawca 

powinien podać dokładne odniesienia (punkt, strona itd.) do odpowiednich 

rozdziałów przedmiotowych planów lub strategii. 
 

Dla każdego działania lub poddziałania wnioskodawca powinien przedstawić następujące 

informacje. Należy zauważyć, że maksymalna liczba znaków ma tylko wskazać 

odpowiednią długość informacji, jakie mają być podane.  
 

 Nazwa działania/ poddziałania (maksymalnie 200 znaków): Nazwa powinna być 

krótka (maksymalnie 200 znaków) i wyraźnie odzwierciedlać cel działania. 

 Beneficjent odpowiedzialny za realizację (maksymalnie 500 znaków): Należy  

wskazać, który z beneficjentów projektu będzie odpowiadał za koordynację 



realizacji tego działania. Jeśli więcej niż jeden beneficjent będzie w nie 

zaangażowany, należy określić szczegółowo, ale zwięźle zakres odpowiedzialności 

poszczególnych beneficjentów oraz krótko uzasadnić zaangażowanie każdego 

dodatkowego beneficjenta. 

 Opis (co, jak, gdzie, kiedy i dlaczego) (maksymalnie 10 000 znaków): Należy 

opisać przedmiot działania, wskazując, co będzie  zrobione, przy pomocy jakich 

środków, w jakim miejscu / na jakim obszarze, ile ma potrwać i kiedy się ma 

skończyć. Należy określić powiązania z innymi działaniami. 

Należy również wskazać, dlaczego działanie jest konieczne i jak przyczyni się do 

osiągnięcia celów projektu. W przypadku działań prowadzonych poza UE należy 

wyjaśnić szczegółowo, dlaczego takie działania są konieczne do osiągnięcia 

unijnych celów środowiskowych/klimatycznych i do zapewnienia skuteczności 

interwencji dokonanych podczas realizacji projektu programu LIFE na terytorium 

państw członkowskich, które obowiązują traktaty. 

 Ograniczenia i założenia (maksymalnie 2000 znaków): Należy wskazać, co 

może uniemożliwić wykonanie działań zgodnie z planem i co można zrobić, by 

wyeliminować to ryzyko. Podane osiągnięcia i założenia muszą być zgodne ze 

wskazanymi w formularzu B6.  

 Oczekiwane rezultaty (w miarę możliwości informacje ilościowe) 

(maksymalnie 2000 znaków): Należ zwięźle określić, jakie rezultaty zostaną 

osiągnięte na koniec działania (np. odtworzenie xx ha typu siedliska lub zakup yy 

ha gruntu) i jakie powstaną produkty dostarczalne (np. wytyczne dla zarządzania). 

 Szacowanie kosztu (maksymalnie 2000 znaków): Należy streścić metodykę 

zastosowaną do szacowania kosztów głównych wydatków w ramach tego 

działania/poddziałania (np. liczba ha x koszt / ha; liczba dni x średni koszt / 

dzień,…). Opis powinien być wystarczająco rzetelny i szczegółowy, żeby uzasadnić 

główne pozycje kosztów.  

 Produkty dostarczalne: Należy wymienić wszystkie produkty dostarczalne 

związane z każdym działaniem/poddziałaniem i związany z nimi termin wykonania 

(dzień/miesiąc/rok). Produkty dostarczalne to wszystkie produkty materialne, 

które można przesłać (np. plany zarządzania, opracowania i inne dokumenty, 

oprogramowanie, wideo itd.). Należy zauważyć, że każdy produkt dostarczalny 

trzeba będzie przekazać osobno (z logo programu LIFE i – dla IP dotyczących 

przyrody – także z logo sieci Natura 2000) do Instytucji Zamawiającej wraz z 

raportem z działalności. 

 Kluczowe etapy: Należy roszę wymienić wszystkie kluczowe etapy projektu 

związane z każdym działaniem/poddziałaniem i odpowiadające im terminy 

realizacji / osiągnięcia (dzień/miesiąc/rok). Kluczowe etapy projektu definiuje się 

jako kluczowe momenty w czasie realizacji projektu, np. „nominowanie kierownika 

projektu”, „dokonanie zakupu gruntu” itd. Związanych z nimi dokumentów nie trzeba 

składać do Instytucji Zamawiającej. Wnioskodawca będzie musiał poinformować 

Instytucję Zamawiającą, czy istotny etap został zakończony w swoich raportach 

technicznych przesyłanych do Instytucji Zamawiającej.  
 

 



Poniżej określono dodatkowe informacje, które trzeba dostarczyć dla poszczególnych 

działań.  
 

Formularz C1 
 

A. Działania przygotowawcze (opracowanie planów zarządzania, uzyskanie licencji i 

pozwoleń itd.)  
 

Działania przygotowawcze powinny objąć wszystkie działania, które trzeba wykonać, żeby 

można było rozpocząć lub zapewnić prawidłową realizację innych działań w ramach 

projektu, przypisanych do kategorii C, D, E lub F. Obejmują one przygotowanie 

dokumentacji technicznej (rysunków, inwentaryzacji, …) oraz wszelkie postępowania 

administracyjne lub prawne, które trzeba przeprowadzić (konsultacje, przetarg, dyskusje, 

szkolenie itd.) 
 

Jeśli przewiduje się opracowanie planu zarządzania  i/lub planów działań, w opisie 

związanych z nimi działań przygotowawczych należy określić, co zostanie zrobione, żeby 

zapewnić wdrożenie tych planów (np. właściwe władze przyjmą plan przed końcem 

projektu). 
 

Jeśli działania przygotowawcze nie prowadzą do bezpośredniego wykonania działań w 

okresie realizacji projektu, w ich opisie należy przedstawić wystarczający zbiór wyjaśnień, 

zobowiązań i gwarancji, żeby wykazać, że ich pełna realizacja po projekcie jest skutecznie 

zapewniona. W przeciwnym razie takie działania można usunąć z projektu. 
 

C. Konkretne działania (ochronne/wykonawcze)  
 

Jeśli jakiekolwiek konkretne działania zależą od działań przygotowawczych lub 

zakupu/dzierżawy gruntu, należy to wyraźnie wskazać. 
 

W odniesieniu do dotyczących przyrody projektów zintegrowanych programu LIFE 

ukierunkowanych na określone siedliska/gatunki dla każdego konkretnego działania 

ochronnego należy określić, które typy siedlisk i/lub gatunki ono obejmuje (i, jeśli jest 

to możliwe, przedstawić ich powierzchnię i liczebność).  

W odniesieniu do wszystkich IP należy określić, na które zagadnienia środowiskowe/ 

klimatyczne i w jakim zakresie wpłynie dane działanie (jeśli jest to stosowne, należy 

wskazać powierzchnię jednolitych części wód powierzchniowych lub populacje, które 

odczują jego skutki), których aspektów środowiska/klimatu ono dotyczy oraz w jaki 

sposób są one związane z celami projektu. W stosownych przypadkach należy również 

określić skutki dla innych obszarów polityki. 
 

Należy przedstawić jasne informacje dotyczące miejsca realizacji i oczekiwanych skutków 

wszystkich tych działań. Należy również podać powody, dla jakich został wybrany 

określony obszar realizacji projektu.  
 

Jeśli beneficjenci muszą zbudować infrastrukturę, należy wymienić, opisać i 

szczegółowo uzasadnić jej elementy. Należy zauważyć, że zgodnie z postanowieniami w 

punkcie 1.10.16 program LIFE nie może finansować dużej infrastruktury. 

Jeśli jest to potrzebne i stosowne, należy określić, kto będzie odpowiadał za utrzymanie  

dokonanych inwestycji, odtworzonych obszarów i innych rezultatów działań po 

zakończeniu projektu. Ponadto, jeśli jest to stosowne, należy wyjaśnić, kto i dzięki jakiemu 

źródłu finansowania będzie kontynuował działania po okresie realizacji projektu.  Należy 

również zauważyć, że wszelkie przewidywane płatności za działania (w zakresie 



zarządzania i podobne) realizowane po zakończeniu projektu nie kwalifikują się do 

finansowania w ramach programu LIFE. 
 

Rezultat wszystkich działań C powinien być konkretny, wymierny i przynieść wyraźną 

korzyść w odniesieniu do siedlisk / gatunków / różnorodności biologicznej lub problemów 

środowiskowych, których dotyczy projekt w ogóle, a w szczególności w odniesieniu do 

wdrażania przedmiotowych planów/strategii. Korzyści te powinny być wymierne i należy 

je zmierzyć i poddać ewaluacji w ramach działań kategorii D w zakresie 

monitorowania. Rezultaty każdego działania należy wskazać w polu „oczekiwane 

działania” i, jeśli jest to możliwe, należy je wyrazić ilościowo.  
 

Działania w zakresie zakupu / dzierżawy gruntu i / lub płatności kompensacyjne za  

prawo użytkowania są przede wszystkim kwalifikowalne w ramach IP dotyczących 

przyrody: Szczególnie ważne jest to, żeby w opisie każdego działania wyraźnie wskazać, 

w jaki sposób został spełniony każdy z warunków kwalifikowalności określonych w 

punkcie 2.4.2 dla zakupu gruntu. Dla każdego działania proszę określić status dyskusji z 

właścicielami gruntu. Czy przeprowadzono z nimi konsultacje i czy w zasadzie wyrazili 

zgodę? Można to udowodnić przy pomocy przedstawionych we wniosku umów 

przedwstępnych lub listów intencyjnych w sprawie sprzedaży. Należy wyraźnie określić, 

jakiego rodzaju siedliska zostaną zakupione / wydzierżawione oraz gdzie się znajdują. 

Należy określić, ile gruntu zostanie zakupione / wydzierżawione dla każdego typu siedliska, 

i uzasadnić planowany koszt hektara w stosunku do aktualnych cen gruntów. Można to 

udowodnić przy pomocy np. oświadczeń organów monitorujących sprzedaż gruntów 

(Ministerstwa Rolnictwa lub podobnej instytucji) lub agencji nieruchomości, organizacji 

rolników, innych instytucji lub podmiotów posiadających wiarygodne informacje. Jeśli grunt 

ma zostać zakupiony poprzez wymianę gruntów, należy wyraźnie to stwierdzić 

(kwalifikowalność wymiany wymaga jej dokonania przed końcem projektu). Jeśli grunt ma 

zostać zakupiony/wydzierżawiony, żeby umożliwić podjęcie innych działań w ramach 

projektu, należy wskazać, które działania są zależne od dokonania zakupu gruntu. Jeśli 

to stosowne, proszę wskazać „alternatywny” grunt na wypadek, gdyby pojawiły się 

trudności z zakupem najpierw wybranego gruntu. 
 

Uwaga: Jako działania C należy wymienić tylko konkretne działania ochronne 

/wykonawcze. Wielu wnioskodawców nieprawidłowo wymienia jako działania C te 

działania, które nie są konkretnymi działaniami ochronnymi/wykonawczymi (np. działania 

związane z inwentaryzacją, planami zarządzania, monitorowaniem, wytycznymi dla 

zarządzania, komunikacją z interesariuszami itd.). 
 

D.  Monitorowanie efektu działań podjętych w ramach projektu (obowiązkowe)  
 

Wszystkie projekty powinny obejmować odrębne działanie/a monitorujące efekty, mające 

na celu mierzenie i dokumentowanie skuteczności działań w ramach projektu w 

porównaniu z sytuacją początkową, celami i oczekiwanymi rezultatami. Należy określić 

konkretne wskaźniki. Należy przewidzieć regularne raporty z monitorowania. Z tego 

względu należy zaplanować odrębne działanie – lub zbiór działań – w zakresie 

„monitorowania“ z osobnym budżetem. W opisie tego działania należy określić i opisać 

„protokół monitorowania”, „wskaźniki  monitorowania” i „źródła weryfikacji”. 
 

W przypadku projektów, które mają charakter demonstracyjny lub innowacyjny, działania 

monitorujące powinny również wyraźnie obejmować ewaluację zademonstrowanej techniki 

lub metody. 
 

Szczególną uwagę należy poświęcić monitorowaniu postępów w ogólnym wdrażaniu planu 



lub strategii. 
 

Ocena społeczno-gospodarczego wpływu działań w ramach projektu na lokalną 

gospodarkę i ludność oraz ocena odtworzenia funkcji ekosystemów są również 

obowiązkowe i powinny stanowić odrębne działania. Mogą mieć one formę opracowań 

konsolidujących dane i wyniki z okresu realizacji projektu i będą przekazywane z raportem 

końcowym. 
 

Należy uwzględnić odrębne działanie dotyczące kompilacji informacji potrzebnych do 

wprowadzania danych do bazy wskaźników KPI. Należy zastosować się do postanowień w 

punkcie 2.4.3 niniejszych wytycznych. 
 

E.  Podnoszenia świadomości społeczeństwa i  rozpowszechnianie rezultatów 
(obowiązkowe) 
 

Dla każdego działania należy określić i uzasadnić grupę docelową. Jeśli działanie 

obejmuje spotkania (np. z lokalnymi interesariuszami), należy określić liczbę spotkań, ich 

miejsce i termin, kto będzie uczestniczył, co będzie przedmiotem dyskusji, ile osób ma 

wziąć udział i w jaki sposób pomoże to w realizacji projektu. Jeśli działanie obejmuje 

broszury, ulotki, publikacje ..., należy określić liczbę egzemplarzy, liczbę stron (wielkość, 

kolor,…), wśród kogo i kiedy będą one rozprowadzane. Jeśli przedmiotem działania 

będzie film, należy określić format, czas trwania, liczbę kopii, miejsce pokazu itd.  Jeśli 

działanie obejmuje wizytę gości, należy określić planowany przebieg i miejsce wizyty, 

liczbę oczekiwanych gości i w jaki sposób pomoże to w realizacji projektu. Jeśli 

beneficjenci planują przedstawić rezultaty projektu w czasie imprez krajowych / 

międzynarodowych (konferencji, kongresów), należy jasno wyjaśnić ich znaczenie i 

wartość dodaną dla projektu. 
 

Dla wszystkich działań oczekiwane wyniki należy określić jakościowo i ilościowo (np. 

zwiększone wsparcie ze strony społeczności lokalnej, poinformowanie 2500 osób, 

rozprowadzenie 3000 egzemplarzy biuletynu, …), wskazując, w jaki sposób przyczyni się 

to do osiągnięcia celów projektu. 
 

Następujące działania w zakresie rozpowszechniania rezultatów uważa się za 

obowiązkowe i należy je uwzględnić jako działania kategorii E: 
 

 W strategicznych, publicznie dostępnych miejscach należy ustawić tablice 

informacyjne opisujące projekt. Należy zawsze umieścić na nich logo LIFE. W 

przypadku działań mających miejsce na obszarach sieci Natura 2000 lub mających 

poprawić integralność sieci Natura 2000 należy również umieścić logo sieci Natura 

2000.  

 Opis projektu należy zamieścić na nowo utworzonej lub istniejącej stronie 

internetowej (z logo LIFE i, jeśli to stosowne, logo Natura 2000) i przedstawić 

szczegółowe informacje dotyczące jego celów, działań, postępów i rezultatów. 

Stronę internetową należy regularnie aktualizować w okresie realizacji projektu i 

utrzymać ją on-line przez co najmniej 5 lat po zakończeniu projektu.  

 Tworzenie sieci z innymi projektami (w tym poprzednimi lub obecnymi projektami 

programu LIFE oraz projektami finansowanymi z innych funduszy).  Działania w 

zakresie wymiany informacji  itd. należy przedstawić jako jedno odrębne 

obowiązkowe  działanie należące do kategorii E z własnym budżetem. 

 Na koniec projektu należy opracować raport w języku nietechnicznym w postaci 



papierowej i elektronicznej. Należy go przedstawić w języku angielskim i w języku 

projektu. Raport ten powinien mieć od 5 do 10 stron i przedstawiać ogółowi 

społeczeństwa projekt, jego cele, działania i rezultaty.  
 

Następujących działań w zakresie rozpowszechniania rezultatów nie uważa się za 

obowiązkowe, ale można je przewidzieć w wielu IP, szczególnie ze względu na 

wymaganą  możliwość powielania:  
 

 Współpraca z mediami (konferencje prasowe, spotkania z dziennikarzami lub ich 

wizyty, przygotowanie artykułów do prasy,…). 

 Organizacja imprez: np. publiczne spotkania informacyjne, spotkania z grupami 

interesu, oprowadzanie z przewodnikiem,… Należy dokładnie opisać, co jest 

planowane, i w jaki sposób przyczyni się to do osiągnięcia celów projektu.  Należy 

opisać końcowy rezultat. 

 Warsztaty, seminaria, konferencje: Jeśli uczestniczy w nich beneficjent (jeden lub 

więcej), należy określić, który (jeśli już wiadomo). Jeśli organizuje je beneficjent 

(jeden lub więcej), należy dokładnie określić, jaki będzie temat, w jak sposób 

przyczyni się do osiągnięcia celów projektu oraz kto zostanie  zaproszony (kiedy 

tylko jest to możliwe, należy zapraszać beneficjentów programu LIFE i beneficjentów 

komplementarnych mechanizmów finansowania albo tych, którzy realizują lub 

zrealizowali podobne projekty, w celu przyczynienia się do rozwoju sieci). Wreszcie, 

należy opisać rezultat każdego działania i sposób jego rozpowszechnienia. 
 

 Opracowanie broszur, filmów, map dla odwiedzających itd. Należy dokładnie 

określić, co jest planowane (temat, liczba egzemplarzy, wśród kogo ma być 

rozprowadzane). Należy zauważyć, że kwalifikowalność do współfinansowania 

wszystkich takich materiałów, które mają być sfinansowane z LIFE, wymaga 

wyraźnego odwołania się do wsparcia finansowego z programu LIFE (w tym za 

pomocą logo LIFE I, jeśli jest to stosowne, logo Natura 2000 ) i należy dołączyć 

jeden egzemplarz każdego produktu do raportów śródokresowych lub raportu 

końcowego.  

 Wytyczne: np. dotyczące sposobu zarządzania gatunkiem lub siedliskami, 

wdrażania techniki/metody lub  rozwiązywania określonego problemu różnorodności 

biologicznej . Takie wytyczne należy zawsze opracować, jeśli projekt jest 

demonstracyjny lub pilotażowy.  
 

 Publikacje techniczne dotyczące projektu: Jeśli już to wiadomo, należy 

wskazać, w którym czasopiśmie ukaże się publikacja. W takich publikacjach należy 

podziękować za finansowe wsparcie UE. 
 

F.  Zarządzanie projektem i monitorowanie postępów w realizacji projektu 
(obowiązkowe) 
 

Wnioskodawca powinien wymienić różne działania mające na celu zarządzanie / 

prowadzenie projektu i monitorowanie postępów w realizacji projektu oraz kontrolę jakości 

i zarządzenie ryzykiem, w tym planowanie awaryjne.  
 

Ogólne zarządzanie projektem 

Każdy projekt musi obejmować jedno lub więcej wydzielonych działań o nazwie 

„Zarządzanie projektem przez (nazwa odpowiedzialnego beneficjenta)”. Dla tego/tych 



działania/działań należy określić pracowników zarządzających projektem i opisać 

obowiązki beneficjentów projektu w zakresie zarządzania i raportowania. Należy opisać 

zarządzanie nawet wtedy, gdy w ramach tego projektu nie będzie obciążenia związanymi 

z nim kosztami.  Raportowanie powinno objąć przygotowanie raportu śródokresowego i 

końcowego z wnioskami o płatności. 
 

Należy przedstawić schemat struktury zarządzania pokazujący pracowników 

technicznych i administracyjnych uczestniczących w projekcie. Schemat ten 

musi udowodnić, że beneficjent koordynujący (kierownik projektu) ma wyraźnie 

uprawnienia i sprawuje skuteczną kontrolę nad pracownikami zarządzającymi projektem, 

nawet jeśli  elementy zarządzania projektem byłyby zlecone wykonawcy zewnętrznemu. 

Schemat powinien wskazać powiązania z podmiotami odpowiedzialnymi za działania 

komplementarne i/lub finansowaniem wykorzystywanym do wdrażania tego samego 

planu, którego dotyczy  IP.  
 

Należy wyjaśnić, czy pracownicy zarządzający mają wcześniejsze doświadczenie  

w zarządzaniu projektem. 
 

Audyt: 
 

Jeśli jest to wymagane (zob. II.23.2.d wzoru umowy o dotację), niezależny audytor 

finansowy  wyznaczony przez beneficjenta koordynującego musi zweryfikować raporty 

finansowe przedstawiane Instytucji Zamawiającej i należy złożyć raport z 

przeprowadzonego audytu, kiedy tylko składany jest wniosek o płatność okresową i 

końcowy wniosek o zwrot kosztów. Audyt ten powinien nie tylko weryfikować zgodność z 

ustawodawstwem krajowym i przepisami dotyczącymi rachunkowości, ale również 

zaświadczać, że wszystkie poniesione koszty są zgodne z warunkami ustalonymi w 

umowie o dotację.  
 

Audyt może przeprowadzić wydział audytu organu publicznego pod warunkiem, że jest 

rzeczywiście całkowicie niezależny od beneficjentów. 
 

W formularzach finansowych koszty audytu należy ująć w pozycji budżetu „Pozostałe 

koszty”. 
 

Plan działań po programie LIFE (After-LIFE): 

Koordynujący beneficjent musi opracować „Plan działań po programie LIFE” jako 

oddzielny rozdział raportu końcowego. Należy go przedstawić w języku beneficjenta i 

fakultatywnie w języku angielskim, w postaci papierowej i elektronicznej.  

Plan działań po programie LIFE dla IP powinien ogólnie opisać, w jaki sposób 

przedmiotowy plan zostanie ostatecznie w pełni wdrożony (np. w jaki sposób działania 

realizowane w ramach IP będą kontynuowane lub powielone gdzie indziej, w jaki sposób 

zostanie utrzymany stworzony w czasie realizacji IP potencjał w zakresie zasobów 

ludzkich i zarządzania, w jaki sposób zostanie zapewniona mobilizacja związanego z tym 

finansowania itd.). 
 

W tym zakresie w planie działań po programie LIFE należy określić, w jaki sposób będą 

kontynuowane i rozwijane działania wdrażające najlepsze praktyki, podjęte w projekcie 

programu LIFE, w latach następujących po zakończeniu projektu oraz w jaki sposób 

zostanie zapewnione długoterminowe zarządzanie obszarami / siedliskami/ gatunkami. W 

odniesieniu do elementów pilotażowych i demonstracyjnych projektu w planie działań po 

programie LIFE należy również określić, w jaki sposób będą kontynuowane działania w 

zakresie rozpowszechniania i komunikowania rezultatów po zakończeniu projektu i w jaki 



sposób mogą one być powielone w danym regionie lub w całym kraju. Należy w nim 

przedstawić szczegółowe informacje dotyczące rodzaju działań, które będą wykonywane, 

kiedy, przez kogo i przy wykorzystaniu jakich źródeł finansowania. Do wniosku należy 

dołączyć osobne działania F związane z tym planem, zaś plan należy dodać do wykazu 

produktów dostarczalnych. 

 

Formularz C2 – Produkty dostarczalne, kluczowe etapy i harmonogram 
raportowania 
 

Główny produkt dostarczalny:  

 

Należy przedstawić tutaj tylko informacje dotyczące głównych produktów dostarczalnych 

podczas całego okresu realizacji projektu. W razie potrzeby produkty takie można 

pogrupować, w szczególności, w odniesieniu do późniejszych faz projektu.   

 

Główne kluczowe etapy projektu: 
 

Należy przedstawić tutaj tylko informacje dotyczące głównych kluczowych etapów 

projektu, stanowiących główne osiągnięcia i zakończenie ważnych działań lub grup 

działań. 
 

Przewidziane raporty z realizacji działań: 
 

Beneficjent koordynujący powinien składać do Instytucji Zamawiającej raporty dotyczące 

technicznych i finansowych postępów w realizacji projektu. W raportach tych należy 

podkreślić osiągnięte rezultaty i możliwe problemy. 
 

Należy sporządzić raport śródokresowy najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia 

każdej fazy realizacji projektu.  
 

Należy zauważyć, że w umowie o dotację, dokumentach dotyczących zarządzania 

projektem, oficjalnych raportach (bez załączników lub produktów dostarczalnych) i 

wszelkiej komunikacji z Instytucją Zamawiającą należy używać języka angielskiego, nawet 

jeśli  wniosek dotyczący projektu został opracowany w innym języku. Z tego powodu koszty 

tłumaczenia  raportów (bez załączników lub produktów) są kwalifikowalne. 
 

Jeśli wszystkie działania w ramach projektu w całym okresie jego realizacji nie zostały 

szczegółowo opisane we wstępnym wniosku, poza zawartymi w raporcie śródokresowym 

informacjami dotyczącymi poprzedniej fazy, na koniec każde fazy należy złożyć wniosek o 

poprawkę , obejmującą, w szczególności, zaktualizowany plan realizacji działań w 

następnej/ych fazie/ach, szczegółowo opisujący działania i związane z nim koszty. W tym 

celu trzeba będzie przekazać wszystkie odpowiednie formularze.  

Na podstawie tych informacji zostanie sporządzona poprawka do umowy o dotację.  
 

Należy złożyć jeden „Raport końcowy z wnioskiem o płatność” najpóźniej w ciągu trzech 

miesięcy od terminu zakończenia projektu. 
 

Formularz C3 – Harmonogram 
 

Dla każdego działania/poddziałania w ramach projektu należy zaznaczyć odpowiedni 

okres realizacji. W czasie planowania harmonogramu należy dodać odpowiedni margines 

bezpieczeństwa na końcu projektu, żeby uwzględnić nieuniknione nieprzewidziane 

opóźnienia. 
 



3.4 Finansowe  formularze wniosku 
 

Ważne: Budżet projektu może obejmować tylko koszty zgodne z warunkami 

ustalonymi w umowie o dotację. Wkład UE zostanie obliczony na podstawie 

kwalifikowalnych  kosztów. 

W formularzach finansowych należy ująć  tylko koszty samego IP, z wyjątkiem 

formularza  FP, zawierającego przegląd przewidzianych kosztów działań 

komplementarnych. 

Uwagi ogólne: 

Podobnie jak w przypadku opisów działań w formularzach C, wnioskodawcy 

powinni różnicować zakres informacji dotyczących  fazy 1 projektu i następnych 

faz. Dla fazy 1 należy podać szczegółowe informacje, natomiast dla następnych faz 

przewiduje się tylko informacje zagregowane dla poszczególnych działań. 
 

Wszystkie koszty należy zaokrąglić do pełnego euro i nie mogą obejmować podatku 

od towarów i usług (VAT), jeśli beneficjent  może uzyskać zwrot tego koszt od 

organów krajowych. W formularzach nie należy wpisywać liczb dziesiętnych. Jeśli 

liczba wynosi zero, należy wstawić zero lub pozostawić puste pole. 
 

Beneficjent koordynujący i współbeneficjenci oraz inne firmy będące częścią tych 

samych grup kapitałowych lub holdingów nie mogą funkcjonować jako 

podwykonawcy. Nie można też ich uznać  za strony trzecie, o których mowa w 

punkcie 1.10.7 niniejszych wytycznych.  
 

Fakturowanie wewnętrzne (tj. kosztów wynikających z transakcji między działami 

beneficjenta)  jest  dozwolone tylko wtedy, gdy wyklucza wszystkie elementy zysku, 

podatek VAT oraz koszty ogólne.  
 

We wszystkich kontraktach przyznanych w ramach którejkolwiek kategorii kosztów 

należy respektować zasadę braku konfliktu interesów, niezależnie od kwoty, o jaką 

chodzi.  
 

Zapłacony przez beneficjentów podatek VAT jest kwalifikowalny z wyjątkiem:  

a) działalności opodatkowanej lub działalności zwolnionej z prawem do 
odliczenia; 

b) działalności wykonywanej przez beneficjenta jako organu publicznego, jeśli 
jest on organem władz państwowych, regionalnych lub lokalnych lub innym 
podmiotem prawa publicznego: 

 
 

W odniesieniu do każdego postępowania w zakresie udzielania zamówień 
(dotyczącej wyposażenia, prototypu, infrastruktury…) 
 

Należy określić postępowanie przewidziane dla udzielania zamówień przy 

stosowaniu „prawa zamówień publicznych” wobec podmiotów publicznych oraz 

„zlecenia z wolnej ręki", „przetargu nieograniczonego”, „oferty wariantowej” i 

„kontraktu ramowego” itd. wobec podmiotów prywatnych. Umowy należy zawierać 

zgodnie z art. II.10 i II.11 warunków ogólnych wzoru umowy o dotację i 

wewnętrznymi zasadami beneficjenta (pod warunkiem, że są zgodne z wcześniej 

wymienionymi artykułami).  

 



Przy każdej pozycji kosztów należy podać krótką nazwę beneficjenta, który poniesie 

dany koszt, i numer działania, z którym związany jest dany koszt.  
 

3.4.1 Instrukcja sporządzenia szczegółowego budżetu 
 

Przed wypełnieniem formularzy finansowych należy również zapoznać się z wzorem 

umowę o dotację,  zwracając szczególną uwagę na art. II.19. 

 

Strona tytułowa: 

Należy wstawić akronim wniosku określony w formularzach technicznych.  
 

Formularz FA – Struktura budżetu i finansowanie projektu 
 

Formularz ten wypełnia się automatycznie na podstawie danych przedstawionych w innych 

formularzach w tym punkcie. 
 

Należy ręcznie wpisać tylko całkowitą kwotę kosztów ogólnych przewidzianych dla całego 

projektu. Koszty ogólne są kwalifikowalne jako ryczałt do 7% całkowitych kwalifikowalnych 

kosztów bezpośrednich całego projektu, z wyłączeniem zakupu /dzierżawy gruntu 

/jednorazowych płatności kompensacyjnych (i samych kosztów ogólnych, które stanowią 

koszty pośrednie).  

 

Nie należy modyfikować pól. 
 

W formularzu tym streszczono strukturę finansową projektu, przedstawiając strukturę 

budżetu projektu i przegląd planu finansowego. 

 

Należy wypełnić wszystkie pola dotyczące kosztów przewidzianych w fazie 1.  W 

odniesieniu do następnych faz należy wypełnić tylko pola w kolorze żółtym. 
 

Formularz FB – Struktura kosztów działań 
 

W formularzu tym należy przedstawić szczegółową strukturę całkowitych kosztów projektu 

dla każdego działania opisanego w formularzach technicznych C1.  Należy stosować te 

same numery i nazwy działań jak w formularzach C1.  
 

Formularz ten jest bardzo użyteczny dla powiązania ze sobą rezultatów technicznych i 

kosztów i dla wykazania w ten sposób efektywności kosztowej działań. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na spójność przedstawionych kosztów z kosztami zawartymi w 

formularzach F1-F7.  
 

W zależności od liczby działań w tabeli tej być może trzeba będzie dodać wiersze. 

Informacje powinny być spójne z treścią formularzy technicznych. 
 

Pole dotyczące kosztów ogólnych wypełnia się automatycznie na podstawie 

danych podanych w formularzu. 
 

Formularz FC – Struktura finansowania projektu 
 

W formularzu tym określa się finansowanie projektu przez beneficjenta/ów oraz wkład UE, 

o który wnioskuje beneficjent. 
 

Dóbr lub usług, które mają być dostarczone „w naturze” , tzn. dla których nie przewiduje 

się przepływu gotówkowego, nie należy uwzględniać w budżecie projektu. 
 



Kraj beneficjenta: Należy wybrać odpowiedni kod państw członkowskiego beneficjenta 

podany na stronie: 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction 
 

Krótka nazwa beneficjenta: Należy stosować krótką nazwę podaną w profilach 

beneficjenta koordynującego i współbeneficjentów zamieszczonych w formularzach 

technicznych A2 i A5 programu LIFE. 

Całkowity koszt działań w euro: Należy wskazać całkowity koszt działań podjętych przez 

beneficjentów, opisanych szczegółowo w formularzach C. Kwoty te muszą obejmować 

koszty zakupu środków trwałych, infrastruktury i wyposażenia przed amortyzacją. Suma 

„całkowitych kosztów działań” beneficjentów musi być równa całkowitemu kosztowi 

projektu podanemu w formularzach FA i FB. 
 

Wkład beneficjenta koordynującego: Należy określić kwotę wkładu finansowego 

wniesionego przez beneficjenta koordynującego w finansowanie działań ujętych w 

szczegółowym budżecie.  
 

Wkład współbeneficjenta: Należy określić kwotę wkładu finansowego wniesionego 

przez każdego współbeneficjenta w finansowanie działań ujętych w szczegółowym 

budżecie. 
 

Wkład podmiotów współfinansujących: Należy określić kwotę wkładu finansowego 

wniesionego przez każdy podmiot współfinansujący w finansowanie działań ujętych w 

szczegółowym budżecie.  

Kwota wnioskowanego wkładu unijnego: Należy określić kwotę unijnego wkładu 

finansowego w ramach programu LIFE w finansowanie działań ujętych w szczegółowym 

budżecie, o którą wnioskuje beneficjent koordynujący i  każdy ze współbeneficjentów.   
 

Formularz F1 – Bezpośrednie koszty osobowe  
 

Pracownicy podmiotu publicznego: Koszty pensji personelu podmiotu publicznego 

mogą być finansowane tylko w zakresie, w jakim są związane z kosztem działań mających 

na celu realizację projektu, których dany podmiot publiczny nie wykonałby, gdyby nie 

podjęto danego projektu. Przedmiotowy personel, niezależnie od tego, czy pracuje w 

ramach projektu w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, musi być specjalnie 

oddelegowany/przydzielony do projektu; indywidualny przydział musi mieć formę umowy 

lub pisma delegującego, podpisanego przez właściwą służbę lub organ odpowiedniego 

beneficjenta.  
  

Ponadto suma wkładu finansowego podmiotów publicznych (jako beneficjenta 

koordynującego i/lub współbeneficjenta) do budżetu projektu musi przekroczyć 

(przynajmniej o 2 %) sumę kosztów wynagrodzeń rozliczanego w ramach projektu 

personelu niedodatkowego.  Wnioskodawcy muszą dopilnować, żeby zgodność z tą 

zasadą 2% była odzwierciedlona w szczegółowych kosztach za pierwszy okres w 

formularzach finansowych, i muszą mieć świadomość, że zgodność tę trzeba będzie 

zapewnić w następnych fazach oraz że będzie sprawdzana w czasie wszelkich 

odpowiednich wniosków o płatności w każdej fazie, w tym, w szczególności, płatności 

końcowej.  
 

Definicja kosztów „dodatkowych” pracowników obejmuje koszty wszystkich pracowników – 

stałych lub tymczasowych – podmiotów publicznych, których umowa lub jej przedłużenie: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction


-  wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia projektu lub po tej dacie bądź z dniem 

podpisania umowy o dotację przez Instytucję Zamawiającą albo po tej dacie, jeżeli 

ma to miejsce przed datą rozpoczęcia projektu, oraz 
 

-  jeśli zostali specjalnie oddelegowani/przydzieleni do realizacji projektu LIFE. 
 

Krótka nazwa beneficjenta: Należy stosować krótką nazwę podaną w profilach 

beneficjenta koordynującego i współbeneficjentów zamieszczonych w formularzach 

technicznych A2 i A5 programu LIFE. 
 

Numer działania: Należy wstawić numer/y działania/działań, w których będzie 

uczestniczył każdy z pracowników. 
 

Rodzaj pracowników: Należy wpisać „dodatkowy”, jeśli pracownicy spełniają powyższą 

definicję dodatkowych pracowników: w przeciwnym razie należy zostawić puste pole. Jeśli 

działanie mają wykonywać zarówno pracownicy dodatkowi, jak i inni niż dodatkowi, należy 

wpisać koszty pracownicze działania osobno w dwóch pozycjach.

Należy zauważyć, że umowy cywilno-prawne zawarte z osobami fizycznymi mogą zostać 

zaliczone do tej kategorii, pod warunkiem, że dana osoba pracuje w warunkach 

podobnych do tych, w których pracuje pracownik (w szczególności pod względem 

sposobu organizacji pracy, wykonywanych zadań i obiektów, w których są one 

wykonywane); rezultat pracy należy do beneficjenta (jeśli nie uzgodniono inaczej w 

wyjątkowych przypadkach); a koszty nie różnią się znacząco od kosztów personelu 

wykonującego podobne zadania na podstawie umowy o pracę z beneficjentem . 
 

Ważne: Czas pracy każdego pracownika na rzecz projektu należy rejestrować i 

potwierdzać we właściwym czasie (tj. każdego dnia i tygodnia) przy użyciu kart ewidencji 

czasu pracy lub równoważnego systemu rejestracji czasu pracy, chyba że pracownik jest 

wyraźnie oddelegowany do projektu w pełnym wymiarze czas pracy lub w wymiarze 

ustalonej procentowo części czasu pracy albo jeśli pracuje na rzecz projektu LIFE średnio 

mniej niż 2 dni w miesiącu w danym roku kalendarzowym. 
 

Kategoria/Rola w projekcie: Należy wyraźnie i jednoznacznie określić każdą kategorię 

zawodową, żeby umożliwić instytucji Zamawiającej monitorowanie zasobów ludzkich 

przydzielonych do projektu. Kiedy kategoria zawodowa nie wyjaśnia roli, jaką dana osoba 

będzie odgrywać w projekcie, należy również podać tę informację. Przykłady kategorii/roli 

pracowników w projekcie: starszy inżynier/kierownik projektu, technik/analityk danych, 

specjalista ds. administracyjnych/finansowych itd.  
 

Stawka dzienna: Stawka dzienna na każdego pracownika obliczana jest na podstawie 

miesięcznego lub tygodniowego wynagrodzenia brutto powiększonego o obowiązkowe 

składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe, z wyłączeniem innych 

kosztów (zob. dalsze wytyczne w tej kwestii w załączniku X do wzoru umowy o dotację 

programu LIFE). W celu określenia budżetu wniosku stawkę dzienną można obliczyć w 

oparciu o indykatywne średnie koszty wynagrodzeń, które można rozsądnie przyjąć dla 

określonej kategorii pracowników, sektora, kraju, typu podmiotu itd. Szacując średnie 

stawki dzienne obowiązujące podczas realizacji projektu, należy wziąć pod uwagę 

przewidywalne podwyżki wynagrodzenia.  
 

Należy zauważyć, że stawek wskazanych w projekcie budżetu nie należy stosować w 

czasie raportowania kosztów projektu. Raportowane stawki powinny być oparte na 

faktycznie poniesionych kosztach, tj. faktycznej pensji brutto, obowiązkowych składkach 

socjalnych i wszelkich innych kosztach ustawowych oraz faktycznym efektywnym czasie 

pracy  w danym roku.  



 

Łączną liczbę efektywnych osobodni na rok należy obliczyć na podstawie łącznej liczby 

godzin/dni pracy, zgodnie z krajowymi ustawodawstwem, umowami zbiorowymi, umowami 

o pracę itd. Przykładowe ustalenie łącznej ilości efektywnego czasu pracy na rok 

przedstawiono poniżej (przy założeniu, że jest ono zgodne z odpowiednimi przepisami 

prawa): 

 

Dni / rok 

Minus 52 weekendy  

Minus święta państwowe  

Minus ustawowy urlop  

Minus czas choroby/inne (jeżeli właściwe) 

 = Łączny efektywny czasu pracy 

365 dni 

104 dni 

21 dni 

15 dni 

10 dni 

215 dni 

 

 

Należy zauważyć, że składając raporty dotyczące kosztów projektu nie należy podawać 

stawek dziennych wskazanych w budżecie wniosku; naliczyć można jedynie rzeczywiste 

koszty, tj. rzeczywiste stawki i faktyczne godziny/dni przepracowane w ramach projektu. 

Należy uzasadnić wszelki znaczący wzrost kosztów. Koszty osobowe nalicza się na 

podstawie stawek godzinowych otrzymanych przez podzielenie rzeczywistego rocznego 

wynagrodzenia brutto wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz 

innymi kosztami ustawowymi ujętymi w wynagrodzeniu pracownika przez rzeczywistą 

łączną liczbę efektywnych godzin/dni pracy danego pracownika. W przypadku, gdy 

rzeczywisty efektywny czas pracy danego pracownika nie jest rejestrowany przez 

wiarygodny system rejestracji czasu pracy (np. w przypadku pracy na rzecz projektu LIFE 

w wymiarze średnio mniej niż 2 dni w miesiącu w danym roku kalendarzowym lub pracy w 

pełnym wymiarze lub na podstawie ustalonej procentowo części czasu pracy określonego 

w umowie o pracę), należy zastosować domyślną liczbę 1720 efektywnych godzin pracy. 
 

Liczba osobodni: Liczba osobodni potrzebnych do realizacji projektu. 
 

Bezpośrednie koszty osobowe: Obliczane automatycznie przez pomnożenie 

łącznej liczby osobodni dla danej kategorii przez stawkę dzienną dla tej kategorii. 
 

Formularz F2 – Koszty podróży i pobytu  
 

Uwaga: W ramach tej kategorii budżetu wnioskodawcy powinni przewidzieć koszty 

podróży dla 3 osób uczestniczących w realizacji projektu w celu udziału w regionalnym 

spotkaniu inauguracyjnym z przedstawicielami Instytucji Zamawiającej. W wyjątkowych 

przypadkach kwalifikowalny może być również udział nie więcej niż 5 osób w spotkaniu w 

sprawie rewizji, o którym mowa w rozdziale 6 zasad oceny wniosków.  
 

Uwagi ogólne: Można tutaj podać tylko koszty podróży i utrzymania. Koszty związane z 

udziałem w konferencjach, takie jak opłata za udział w konferencji, należy raportować  jako 

„Inne koszty” (formularz F7). Koszt udziału w konferencji uznaje się za kwalifikowalny 

tylko wtedy, gdy projekt jest prezentowany na konferencji. Liczbę osób uczestniczących 

w konferencjach ogranicza się do tych, dla których udziału istnieje ważne techniczne 

uzasadnienie. 
 

Punkt docelowy podróży (z / d o): Należy określić punkt początkowy i docelowy 

podróży. Należy określić nazwę kraju i miasta, jeśli już są znane. Jeśli jest to stosowne, w 

przypadku wielokrotnych wyjazdów do obszaru realizacji projektu należy wpisać „obszar 

realizacji projektu”.  

 



Poza Europą: Wpisać „Yes” (Tak) dla wyjazdu poza Unię Europejską.  
 

Cel podróży: Należy jasno określić cel podróży, żeby umożliwić ocenę kosztów w 

odniesieniu do celów (np. „impreza mająca  na celu rozpowszechnianie informacji”, 

“techniczne spotkanie koordynacyjne”, “wizyta na obszarze realizacji projektu”). Należy 

określić liczbę przewidzianych wyjazdów i liczbę osób, które wezmą w nich udział, oraz 

długość wyjazdu w dniach. 
 

W razie potrzeby można wykorzystać więcej niż jeden wiersz dla opisu celu podróży lub jej 

punktu docelowego, natomiast koszty można pogrupować np. dla wszystkich technicznych 

spotkań koordynacyjnych. (Jednakże, w raportach należy zidentyfikować koszty 

indywidualne).  
 

Koszty podróży: Koszty podróży należy naliczać zgodnie z wewnętrznymi przepisami 

beneficjenta. Beneficjenci powinni starać się podróżować w najbardziej oszczędny i 

przyjazny dla środowiska sposób – jako alternatywne rozwiązanie należy rozważyć 

zorganizowanie wideokonferencji.  
 

Jeśli nie ma wewnętrznych przepisów regulujących zwrot kosztów użycia własnych 

samochodów organizacji (w odróżnieniu od samochodów prywatnych), koszty związane z 

ich użyciem należy szacować jako 0,25 euro/km. Jeśli w związku z wyjazdem przewiduje 

się koszty paliwa, należy je podać tutaj, w przeciwnym razie paliwo raportuje się w ramach 

materiałów eksploatacyjnych.  
 

Koszty pobytu: Koszty pobytu należy naliczać zgodnie z wewnętrznymi przepisami 

beneficjanta (diety lub bezpośrednia płatność za posiłki, koszty hotelu, przejazdów 

lokalnych itd.). Nie należy uwzględniać wśród kosztów pobytu posiłków związanych z 

wyjazdem / spotkaniami beneficjentów, ponieważ są już ujęte w budżecie w ramach diet. 

 

Koszt podróży i pobytu oraz liczba podróży: Należy wpisać koszt podróży i pobytu 

oraz liczbę podróży. Pole „koszty podróży i pobytu” powinno zawierać jednostkowy koszt 

dla jednej osoby, a w polu ”liczba podróży” należy wpisać liczbę podróży na osobę (tzn. 

jeżeli 2 osoby podróżują 3 razy na spotkanie koordynacyjne, to liczba podróży wynosi 6). 
 

Formularz F3 – Koszty usług obcych 
 

Uwagi ogólne: Koszty usług obcych dotyczą kosztów podwykonawstwa: tj. usług/prac 

wykonywanych przez podmioty zewnętrzne lub osoby trzecie (inne niż te, których koszty 

można ująć w formularzu F1) oraz wynajmu sprzętu lub infrastruktury. Należy przedstawić 

szczegółowe uzasadnienie, jeśli planowane koszty usług obcych przekraczają 35% 

całkowitego budżetu. 
 

Na przykład, stworzenie logo, opracowanie planu rozpowszechniania informacji, 

zaprojektowanie materiałów informacyjnych, usługi tłumaczeniowe, publikacja książki lub 

wypożyczenie materiałów należy ująć jako usługi obce. 
 

Należy zauważyć, że wszelkie usługi świadczone w ramach umowy o podwykonawstwo, 

które są związane z opracowywaniem prototypu należy ująć w budżecie dla prototypu, 

a nie w ramach usług obcych. Koszty związane z zakupem lub dzierżawą (w odróżnieniu 

od wynajmu) wyposażenia lub infrastruktury dostarczonej w ramach umowy o 

podwykonawstwo  (np. usługi instalacyjne) należy ująć w budżecie w ramach tych kategorii 

kosztów, a nie w ramach usług obcych, jeśli podlegają również amortyzacji zgodnie z 

zasadami księgowości. 
 



 
Koszty dzierżawy praw użytkowania gruntu należy naliczyć w ramach „usług obcych” 

tylko, jeśli dotyczy to krótkoterminowej dzierżawy, która wygasa przed terminem 

zakończenia projektu. Dzierżawę na dłuższy okres należy zgłosić w ramach 

długoterminowej dzierżawy gruntu. 
 

Postępowanie: Należy określić postępowanie przewidziane dla podzlecenia prac, przy 

stosowaniu „prawa zamówień publicznych” wobec dla podmiotów publicznych oraz 

„zlecenia z wolnej ręki", „przetargu nieograniczonego”, „oferty wariantowej” i „kontraktu 

ramowego” wobec podmiotów prywatnych. Umowy o podwykonawstwo należy zawierać 

zgodnie z art. II.10 i II.11 warunków ogólnych umowy o dotację i wewnętrznymi zasadami 

beneficjenta (pod warunkiem, że są zgodne z wcześniej wymienionymi artykułami). 
 

Opis: Należy przedstawić jasny opis przedmiotu usługi, która zostanie podzlecona, np.  

„dokonanie oceny oddziaływania”, „utrzymanie…”, „wynajem…”, „doradztwo w sprawie…”, 

„budowa strony internetowej”, „pomoc w siedzibie”, „ organizacja imprezy 

upowszechniającej” itd. W razie potrzeby można użyć maksymalnie 200 znaków, żeby 

opisać umowę o podwykonawstwo. 
 

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

Należy wymienić w tej kategorii koszty związane z przedmiotami, które, zgodnie z 

zasadami księgowości danego beneficjenta, są traktowane jako środki trwałe (łącznie ze 

środkami pozyskanymi w drodze leasingu finansowego, tj. z opcją wykupu). Należy 

zauważyć, że przedmioty, które zostały w pełni zamortyzowane w roku zakupu, ale które 

są zapisane w jakimkolwiek rejestrze środków trwałych, dla celów niniejszego wniosku 

należy również wymienić w ramach tej kategorii kosztów. Dotyczy to często elektrycznych 

artykułów konsumpcyjnych niskiej wartości, takich jak komputery typu laptop, smartfony, 

tablety, sprzęt fotograficzny, urządzenia GPS itd.  
 

W podkategoriach „wyposażenie” i „infrastruktura” należy wskazać rzeczywisty koszt i 

wartość amortyzacji. Tylko amortyzacja stanowi kwalifikowalny koszt w ramach projektu, a 

unijne współfinansowanie będzie obliczone w oparciu o tę kwotę. 
 

Ważne: Amortyzacja środków trwałych będących w posiadaniu beneficjentów w chwili 

rozpoczęcia projektu nie kwalifikuje się do finansowania LIFE.

Rzeczywisty koszt: Łączny koszt infrastruktury lub wyposażenie bez uwzględniania 

amortyzacji. 
 

Amortyzacja: Łączna wartość amortyzacji na rachunkach beneficjentów na koniec 

projektu. W celu ustalenia projektu budżetu beneficjenci powinni oszacować, tak 

dokładnie, jak to możliwe, kwotę amortyzacji dla każdej pozycji, od dnia otwarcia 

rachunków (jeżeli jest to właściwe) do zakończenia projektu. Takie oszacowanie powinno 

opierać się na ich wewnętrznych zasadach księgowości oraz/lub być zgodne z krajowymi 

zasadami rachunkowości. 
 

Kwota amortyzacji, jaką można ująć w budżecie jako koszt kwalifikowalny, ograniczona 

jest maksymalnie do 25% rzeczywistego kosztu w przypadku infrastruktury oraz 

maksymalnie do 50% kosztu rzeczywistego w przypadku wyposażenia. Jeżeli zasady te 

nie będą przestrzegane, podczas walidacji wniosku zostanie wyświetlona blokujący 

komunikat o błędzie. 
 

 



Wyjątek 1: Dla prototypów koszty kwalifikowalne są równe rzeczywistym kosztom, 

zgodnie z warunkami ustalonym w umowie o dotację. 

Wyjątek 2: Dla dotyczących przyrody IP programu LIFE koszt środków trwałych 

zakupionych przez beneficjentów, którzy są podmiotami publicznymi lub prywatnymi 

podmiotami o charakterze niekomercyjnym, będzie uznany w 100% za kwalifikowalne, 

jeśli podmiot spełnia wszystkie warunki ustalone w umowie o dotację. W  tym przypadku 

wskazana kwota amortyzacji powinna być taka sam jak koszt rzeczywisty.  
 

Formularz F4.a – Koszty infrastruktury  

Postępowanie: Należy określić postępowanie przewidziane dla podzlecenia prac, np. 

„przetarg nieograniczony”, „zlecenie z wolnej ręki", „kontrakt ramowy” itd. Umowy o 

podwykonawstwo należy zawierać zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie o dotację. 

Wnioskodawcy powinni być w stanie wyjaśnić, dlaczego zastosowali „zlecenie z wolnej 

ręki”, w szczególności ze względu na konieczność przestrzegania zasad racjonalnej 

gospodarki finansowej. 

Opis: Należy przedstawić jasny opis oraz podział elementów infrastruktury według pozycji 

kosztów, np.: „stalowa konstrukcja nośna”, „fundamenty instalacji”, „ogrodzenie” itd. 
 

Ważne: W tej kategorii należy uwzględnić wszelkie koszty związane z infrastrukturą, 

nawet jeżeli prace są wykonywane w ramach umowy o podwykonawstwo z podmiotem 

zewnętrznym. 
 

Inwestycje w dużą infrastrukturę nie są uznawane za kwalifikowalne. 
 

Formularz F4.b – Koszty wyposażenia  
 

Postępowanie: Należy określić postępowanie przewidziane dla podzlecenia prac, np. 

„przetarg nieograniczony”, „zlecenie z wolnej ręki", „kontrakt ramowy” itd. Umowy o 

podwykonawstwo należy zawierać zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie o dotację. 

Wnioskodawcy powinni być w stanie wyjaśnić, dlaczego zastosowali „zlecenie z wolnej 

ręki”, w szczególności ze względu na konieczność przestrzegania zasad racjonalnej 

gospodarki finansowej. 

Opis: Należy przedstawić jasny opis każdej pozycji, np. „laptop”, „oprogramowanie bazy 

danych” (gotowe oprogramowania lub stworzone w ramach umowy o podwykonawstwo), 

„sprzęt pomiarowy”, „kosiarka”. 
 

Formularz F4.c – Koszty prototypu 

Prototyp jest to infrastruktura i/lub wyposażenie, które zostało specjalnie stworzone dla 

realizacji projektu, nigdy nie był komercjalizowane i nie jest dostępne jako produkt seryjny. 

Nie może być używany w celach komercyjnych w czasie trwania projektu (zob. definicję 

prototypu w warunkach ustalonych w umowie o dotację). Środki trwałe nabyte w ramach 

projektu można ująć w tej kategorii kosztów jedynie wtedy, gdy są one istotne ze względu 

na pilotażowy lub demonstracyjny aspekt projektu. 

Postępowanie: Należy określić postępowanie przewidziane dla podzlecenia prac, np. 

„przetarg nieograniczony”, „zlecenie z wolnej ręki", „kontrakt ramowy” itd. Umowy o 

podwykonawstwo należy zawierać zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie o dotację. 

Wnioskodawcy powinni być w stanie wyjaśnić, dlaczego zastosowali „zlecenie z wolnej 

ręki”, w szczególności ze względu na konieczność przestrzegania zasad racjonalnej 

gospodarki finansowej. 



Opis: Należy przedstawić jasny opis prototypu. 
 

Ważne: wszelkie koszty związane z prototypem, nawet jeżeli prace prowadzone są w 

ramach umowy o podwykonawstwo z podmiotem zewnętrznym, należy uwzględnić w tej 

kategorii kosztów. 
 

Formularz  F5.a – Koszty zakupu gruntu, formularz F5.b – Koszty długoterminowej 

dzierżawy gruntu / praw użytkowania oraz formularz F5.c – Koszty jednorazowych 

płatności kompensacyjnych 
 

Uwagi ogólne: Należy sprawdzić w umowie o dotację zasady dotyczące zakupu gruntu. 

Jeśli właściwym rozwiązaniem dla osiągnięcia celów projektu byłaby krótkoterminowa 

dzierżawa, koszty te powinno się przedstawić w ramach usług obcych.  
 

Opis zakupu gruntu / długoterminowej dzierżawy gruntu / jednorazowych płatności: 

Należy przedstawić jasny opis każdego elementu, np. „zakup kwaśnych łąk na obszarze 

cząstkowym X“, „jednorazowa płatność kompensacyjna za prawa eksploatacji torfu na 

obszarze cząstkowym Y” itd. Należy użyć innych wierszy dla różnych sposobów 

użytkowania gruntów / typów siedlisk / obszarze cząstkowym, jeśli ich ceny znacznie się 

różnią.  
 

Szacunkowy koszt na hektar: Szacunkowy koszt, bez podatków i innych opłat,  

zaokrąglony do pełnego euro. 
 

Wniosek musi zawierać pismo od właściwego organu lub zarejestrowanego notariusza 

potwierdzające, że cena na hektar nie przekracza średniej dla danych typów gruntu i 

miejsc.  
 

Formularz F6 – Koszty materiałów eksploatacyjnych 
 

Uwagi ogólne: Zgłoszone w tym formularzu materiały eksploatacyjne muszą być 

związane z zakupem, produkcją, naprawą lub użyciem środków, których nie ujęto w 

wykazie środków trwałych beneficjentów (takie jak materiały informacyjne, środki służące 

do naprawy środków trwałych, jeżeli nie zostały skapitalizowane oraz zostały zakupione 

na cele projektu lub wykorzystane w 100% w trakcie trwania projektu itd.). W przypadku, 

gdy wniosek obejmuje istotne działania informacyjne, wykorzystujące w znacznym 

zakresie wysyłanie e-maili oraz inne formy komunikacji, w tym miejscu można również 

wykazać związane z nimi  koszty. Koszty materiałów eksploatacyjnych muszą być 

bezpośrednio związane z realizacją działań w ramach projektu. 
 

Koszty ogólne materiałów eksploatacyjnych/mediów (w przeciwieństwie do kosztów 

bezpośrednich), takie jak koszty związane z rozmowami telefonicznymi, komunikacją, 

kopiowaniem, materiałami biurowymi, wodą, gazem itd. ujęte są w kategorii kosztów 

ogólnych. 

 
Koszty cateringu/posiłków/kawy związane z działaniami w zakresie upowszechniania, 

takimi jak prezentacje projektu, warsztaty lub konferencje, należy zgłosić tutaj. Jednakże, 

należy  zauważyć, że jeśli cała organizacja konferencji jest przedmiotem umowy o 

podwykonawstwo, cały związany z tym koszt należy ująć w budżecie w ramach usług 

obcych.  Koszty cateringu związane z normalnymi  spotkaniami należy pokryć z 7% 

kosztów ogólnych.  
 

Postępowanie: Należy określić przewidziane postępowanie, np. „przetarg 

nieograniczony”, „zlecenie z wolnej ręki", „kontrakt ramowy” itd. Umowy o 



podwykonawstwo należy zawierać zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie o dotację. 
 

Opis: Należy przedstawić jasny opis rodzaju materiałów eksploatacyjnych, w powiązaniu 

z techniczną realizacją projektu, np. „surowce do wykonania eksperymentów w ramach 

działania 2”, „materiały biurowe związane z materiałami informacyjnymi (produkt 

dostarczalny 5)” itd.  

Formularz F7 – Pozostałe koszty  
 

Uwagi ogólne: Tutaj należy wpisać koszty bezpośrednie, które nie należą do żadnej 

innej kategorii kosztów. Należy tutaj przedstawić ponoszone przez beneficjanta 

koordynującego koszty związane z opłatami bankowymi i opłatami konferencyjnymi, 

koszty ubezpieczenia itd., jeśli koszty te wynikają wyłącznie z realizacji projektu itd.  
 

Koszty audytora (WYŁĄCZNIE w przypadku beneficjentów ubiegających się o wkład Unii 

w wysokości przynajmniej 750 tys. euro) związane z audytem raportów finansowych 

projektu należy zawsze ująć w ramach tej kategorii budżetu. W przypadku projektów z 

więcej niż jednym beneficjentem całkowity koszt audytu należy przedstawić we wniosku 

jako jedną skonsolidowaną  kwotę, którą ma ponieść beneficjent koordynujący. 

Koszty tłumaczenia raportów, jeśli jest potrzebne, należy zawsze ująć w tej kategorii 

kosztów. 

Koszt gwarancji bankowej, jeśli jest wymagana, należy zawsze podać w tej kategorii 

kosztów. Więcej informacji podano w  warunkach ustalonych w umowie o dotację 

programu LIFE oraz w Zasadach oceny wniosków dotyczących projektów zintegrowanych 

programu LIFE 2019. 
 

Można ponosić wydatki związane z finansowym wsparciem dla stron trzecich pod 

warunkami ustalonymi w art. II.12 umowy o dotację i w punkcie 1.10.8 niniejszych 

wytycznych w celu sfinansowania niektórych działań, których z obiektywnych 

powodów nie może wykonać jeden z beneficjentów IP – samodzielnie lub 

wykorzystaniem usług obcych – ale które mają istotne znaczenie dla wdrożenia 

przedmiotowego planu. 
 

Postępowanie: Należy określić przewidziane postępowanie, np. „przetarg 

nieograniczony”, „zlecenie z wolnej ręki", „kontrakt ramowy”, „nabór wniosków”  itd. 

Umowy o podwykonawstwo należy zawierać zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie 

o dotację. 
 

Opis: Należy przedstawić jasny opis każdej pozycji kosztów, odnosząc ją do 

technicznej realizacji projektu. 
 

FP – Plan finansowy dla działań komplementarnych 
 

W formularzu tym należy przedstawić zaktualizowane informacje z formularza CNf, który  

został złożony razem z dokumentem koncepcyjnym wnioskodawcy.  
 

Zgodnie z opisem i logiką formularza B1, plan finansowy podsumowuje w postaci tabeli 

główne źródła finansowania, które planuje sie zmobilizować w celu sfinansowania działań 

lub środków przewidzianych do realizacji dla celów przedmiotowego planu lub strategii w 

okresie realizacji IP.  
 

W tabeli należy więc wskazać fundusze, które, jak się oczekuje, będą współfinansować 

działania samego IP programu LIFE oraz fundusze finansujące działania/środki 



komplementarne realizowane jako dodatkowe wobec IP. Przy wypełnianiu tej tabeli należy 

wziąć po uwagę interpretację finansowania komplementarnego w postanowieniach innych 

rozdziałów niniejszych wytycznych i uwzględnić tylko kwoty, które są zgodne z tymi 

postanowieniami. 
 

Formatu tabeli nie można modyfikować, z wyjątkiem dodania wymaganej liczby wierszy dla 

różnych  źródeł finansowania. 

W tabeli można wskazać większe indywidualne działania (np. budowę XX) lub 

grupy/rodzaje działań (np. wsparcie dla działań rolników w zakresie wypasu w …., 

zakup ziemi o powierzchni X ha itd.), które najlepiej odpowiadają celom racjonalnej 

prezentacji zamiarów wnioskodawcy. 

W odniesieniu do samego projektu programu LIFE należy wpisać tylko kwotę 

finansowania.  

 

Dla działań komplementarnych należy przedstawić następujące informacje:  

Źródła finansowania: Należy wskazać nazwę źródła finansowania/funduszu (np. 

EFRROW), jeśli to możliwe i już wiadome, określając nazwę działania, programu 

operacyjnego lub równorzędnego programu dla danych funduszy. Źródła/fundusze należy 

pogrupować według ich rodzajów (unijne, krajowe, międzynarodowe lub prywatne). 

Należy podać sumę częściową dla każdego źródła finansowania  i dla każdego rodzaju 

finansowania. 
 

Należy zauważyć, że  fundusze konkretnie wymienione w formularzu stanowią tylko 

przykłady.  
 

Działania/środki, które mają być sfinansowane: Dla każdego źródła 

finansowania/funduszu należy przedstawić działania/środki, które mają być 

sfinansowane (w tym celu zaleca się podanie odwołań do opisów w formularzu B1 i/lub 

do planu/strategii). W odniesieniu do elementów tego wykazu należy również wskazać 

odpowiadającą im kwotę finansowania (w euro). 

Należy pamiętać, że każdy inny niż unijny fundusz (np. krajowy, prywatny lub 

międzynarodowy) może albo bezpośrednio współfinansować sam IP programu LIFE  –  w 

ten sposób pokrywając część 40%-owego „wkładu własnego” beneficjentów; albo może 

finansować działania komplementarne, w zależności od warunków ustalonych przez 

danego darczyńcę. Z drugiej strony, środki finansowe z  innych źródeł unijnych można 

wykorzystać wyłącznie na działania komplementarne. 
 

Kwota finansowania: Dla każdego źródła finansowania należy wskazać określoną 

kwotę w euro.  

Status/data finansowania: przyznane/ złożono wniosek/ wniosek ma być złożony: 

Dla każdego źródła finansowania/funduszu należy wskazać status przyznania 

finansowania. 
 

Jeśli program finansowania ma już charakter ostateczny, należy wybrać jedną z 

następujących możliwości: 
 

- przyznane (należy wybrać ten wariant, jeśli dotacja została przyznana i wskazać datę 

przyznania w formacie dd/mm/rrrrr); lub 



- złożono wniosek (należy wybrać ten wariant, jeśli o dotację wystąpiono, ale nie została 

jeszcze przyznana i wskazać datę złożenia wniosku); lub 

- wniosek ma być złożony (należy wybrać ten wariant, jeśli o dotację jeszcze nie 

wystąpiono, i wskazać ostateczny termin złożenia wniosku, jeśli jest znany). 

Można wskazać w uwagach, że program finansowana jeszcze nie został oficjalnie 

przyjęty. 
 

Organ/podmiot zarządzający funduszem: W odniesieniu do każdego źródła 

finansowania/funduszu należy podać pełną nazwę organu zarządzającego funduszem 

(przyznającego środki funduszu). 
 

UWAGA: Formularz można rozszerzyć dodając dodatkowe wiersze. 
 



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 więc odwołać się do szczegółowych 

informacji zawartych w innych częściach niniejszego dokumentu. 

 

1. Czy wnioskodawca  sprawdził, czy jego projekt stanowi zintegrowany projekt 

programu LIFE? ( w szczególności, w odróżnieniu od projektu „tradycyjnego” 

programu LIFE) 

2. Czy formularze CNc lub A3 (i A3a, jeśli jest to stosowne), A4 i A6 zostały 

podpisane i opatrzone datą? 

3. Czy formularz/e A8 zostały podpisane i opatrzone datą przez odpowiednią 

instytucją zarządzającą/przyznającą finansowanie? 

4. Czy formularze CNd i B1 wypełniono w języku angielskim? 

5. Czy wnioskodawca uwzględnił czasowy margines bezpieczeństwa pod koniec 

projektu na wypadek nieprzewidzianych opóźnień?  

6. Czy wnioskodawca (beneficjent koordynujący) jest prawnie zarejestrowany w 

UE? 

7. Czy wnioskodawca dołączył obowiązkowe załączniki (przedmiotowy plan lub 

strategię do dokumentu koncepcyjnego i do pełnego wniosku: roczny bilans oraz 

rachunek zysków i strat, raport z audytu lub poświadczony przez audytora bilans 

oraz rachunek zysków i strat, uproszczone sprawozdanie finansowe w 

przypadku beneficjentów koordynujących, którzy nie są podmiotami publicznymi; 

deklarację podmiotu publicznego w przypadku beneficjentów koordynujących, 

którzy są podmiotami publicznymi , tabelę wskaźników rezultatów projektu 

LIFE)? 

8. Czy wnioskodawca zamieścił jasne odniesienia do odpowiednich części 

przedmiotowego planu lub strategii w całym dokumencie koncepcyjnym i pełnym 

wniosku?  

9. Czy dla każdego działania wnioskodawca szczegółowo określił oczekiwane 

rezultaty, na tyle, na ile to możliwe wyrażone ilościowo? 

10. Czy wnioskodawca wykluczył trwające działania (dopuszczalne tylko w niektórych 

określonych przypadkach) i zapewnił spełnienie odpowiednich warunków dla 

wszelkich powtarzających się działań? 

11. Czy wnioskodawca wykluczył działania przygotowawcze, które nie prowadzą do 

praktycznych zaleceń dla projektu?  

12. Czy wnioskodawca przedstawił spójny pakiet działań w zakresie komunikacji i 

rozpowszechniania rezultatów? 

13. Czy wnioskodawca uwzględnił działania prowadzące do budowania potencjału i 

zwiększonej współpracy w zakresie wykorzystania funduszy w celu wdrażania 



przedmiotowego planu lub strategii? 

14. Czy wnioskodawca uwzględnił wskaźniki i działania monitorujące efekty projektu 

i oddziaływanie działań w ramach projektu na przedmiotowe zagadnienia 

środowiskowe/ klimatyczne  (w tym siedliska i gatunki)?  

15. Czy zespół zarządzający projektem jest wystarczający? Czy został 

przedstawiony schemat organizacyjny? Czy jest koordynator projektu pracujący 

w pełnym wymiarze czasu pracy (nieobowiązkowe, ale zdecydowanie 

zalecane)? Czy jest koordynator finansowy?  

16. Czy wnioskodawca wykluczył z IP wszystkie działania – w szczególności, 

działalność badawczą i budowę dużej infrastruktury – które można lepiej 

sfinansować z innych unijnych programów finansowania? 

17. Czy wnioskodawca przewidział cele i działania komplementarne oraz dobrze 

skonstruowany wielozadaniowy mechanizm realizacji?  

18. Czy wnioskodawca szczegółowo opisał swoje wysiłki na rzecz przyjaznych dla 

środowiska zasad zamówień? 

19. Czy wnioskodawca jasno wyjaśnił, w jaki sposób spełnił wszystkie warunki 

kwalifikowalności dotyczące zakupu gruntu / płatności kompensacyjnych? 

20. Czy wnioskodawca przewidział wszystkie obowiązkowe działania w swoim 

wniosku dotyczącym IP? 

21. Czy wnioskodawca i jego współbeneficjenci przeczytali w całości wzór umowę o 

dotację oraz wytyczne finansowe i administracyjne? 

 



ZAŁĄCZNIKI 
 

ZAŁĄCZNIK 1: Kalendarz procedury oceny i wyboru projektów 

zintegrowanych programu LIFE 2019 

 
Dzień lub okres Czynność 

Marzec-kwiecień 
2020 r. 

(termin zostanie 
doprecyzowany w 

piśmie zapraszającym 
do złożenia pełnego 

wniosku) 

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji IP w 
ramach naboru LIFE 2019 

5 września 2019 r. Termin składania przez wnioskodawców do Instytucji 
Zamawiającej dokumentów koncepcyjnych dotyczących IP 

Listopad 2019 r. Przesłanie do wnioskodawców informacji o wynikach oceny. 
Zaproszenie do składania pełnych wniosków (wskazujące 
ostateczne terminy dalszego procedury).  

Uwaga: Daty poniżej są orientacyjne, ale odzwierciedlają długość danych faz 

Listopad 2019 r.  – 

styczeń 2020 r. 

Faza pytań i odpowiedzi 

12 marca 2020 r. Orientacyjny termin składania przez wnioskodawców pełnych 
wniosków dotyczących IP do Instytucji Zamawiającej 

Marzec – maj. 2020 r. Ocena wniosków 

Czerwiec – lipiec 2020 r. Rewizja wniosków 

Październik 2020 r. Podpisanie indywidualnych umów o dotację 

 

ZAŁĄCZNIK 2: Ważne linki 
 

 Rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 

grudnia 2013 r.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2013:347:TOC 

 Decyzja wykonawcza Komisji nr 2014/203/UE z dnia 19 marca  2014 r. w sprawie 

przyjęcia wieloletniego  programu prac na lata 2014-2017 dla programu LIFE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018D0210 

 Link do zestawu narzędzi komunikacyjnych LIFE 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm   

 Rozporządzenie finansowe 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm    

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0210
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm

