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Aktualne wytyczne stosują się do przygotowania dokumentów 

koncepcyjnych/wniosków projektowych, które mają być złożone do Instytucji 

Zamawiającej w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska programu LIFE. 

Wytyczne mają pomóc wnioskodawcom w przygotowaniu treści wniosków 

projektowych. 
 
Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko do tego naboru wniosków projektowych w 

ramach programu LIFE („LIFE 2019"). Ponadto niniejsze wytyczne dotyczą tylko 

wniosków dotyczących  następujących rodzajów projektów „tradycyjnych” w obszarze 

priorytetowym Przyroda i różnorodność biologiczna: „projektów pilotażowych”, 

„projektów demonstracyjnych” i „projektów dotyczących najlepszych praktyk”. Na 

stronie internetowej programu LIFE dostępne są odrębne dokumenty z wytycznymi dla 

innych komponentów naboru wniosków do programu LIFE 2019. 

  

Dokument orientacyjny programu LIFE (również dostępny na stronie internetowej 

programu LIFE) zawiera wskazówki dla wnioskodawców dotyczące sposobu ustalenia 

najbardziej odpowiedniego podprogramu LIFE i obszaru priorytetowego, w ramach 

których mogliby składać wnioski. W dokumencie tych również omawia się różnice 

między programem LIFE, a innymi programami finansowania bezpośredniego UE.  
 

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 LIFE 2019  
- Wzór umowy o dotację programu LIFE z warunkami szczególnymi i ogólnymi 

 
Wnioskodawcy są proszeni o stosowanie się do niniejszych wytycznych z 

uwzględnieniem wzoru umowy o dotację, który zostanie opublikowany dla tego 

naboru, oraz przepisów finansowych stosujących się do budżetu ogólnego Unii: 

 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
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1.  Wprowadzenie do programu LIFE 
 

 

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). 

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 na lata 2018-2020 dla programu LIFE 

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

środowiska2. 

 

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

projektowych programu LIFE rocznie na podstawie rozporządzenia LIFE. 
  

 
 
 
 

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

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 347/185 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 Komisji z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu prac na lata 

2018-2020 dla programu LIFE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39 z dnia 13 lutego, s.11;  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1518531793134&uri=CELEX:32018D0210 
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1.2 Projekty „tradycyjne” 
 

 

W art. 2 rozporządzenia LIFE określono różne rodzaje projektów, które mogą być 

dofinansowane w ramach programu LIFE w latach 2014-2020. 
 

Do tych „tradycyjnych” rodzajów projektów należą: 
 

 „projekty pilotażowe” oznaczające projekty, w których zastosowana zostaje technika 

lub metoda nigdzie wcześniej niestosowana lub nietestowana, zapewniająca 

potencjalne korzyści dla środowiska lub klimatu w porównaniu z istniejącymi 

najlepszymi praktykami, i która może zostać następnie zastosowana w podobnych 

sytuacjach na szerszą skalę; 
 

 „projekty demonstracyjne” oznaczające projekty polegające 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; 
 

 „projekty dotyczące najlepszych praktyk” oznaczające projekty, które stosują 

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

podejścia, biorąc pod uwagę szczególny kontekst projektu;  
 

 „projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia świadomości i rozpowszechniania 

informacji” oznaczają projekty mające na celu wspieranie komunikacji, 

rozpowszechniania informacji i zwiększania poziomu świadomości w zakresie 

podprogramów działań na rzecz środowiska i klimatu. 
 

 

 

Aby projekt został uznany za pilotażowy/demonstracyjny, ogólny charakter jego podstawowych 

działań musi być  pilotażowy/demonstracyjny. Chociaż wniosek projektowy może obejmować 

pewne działania z zakresu najlepszych praktyk, to ogólne podejście musi mieć wyraźnie 

charakter pilotażowy/demonstracyjny, co należy szczegółowo uzasadnić we wniosku. 

W tabeli poniżej nakreślono, jakie rodzaje projektów można składać w ramach danych 

obszarów priorytetowych: 
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Podprogram Obszar priorytetowy  

 

Rodzaje 
kwalifikowalnych 

projektów 
tradycyjnych 

Działania na rzecz 
środowiska 

Ochrona środowiska i 
efektywne 
gospodarowanie zasobami  

Projekty demonstracyjne i 
pilotażowe 

Działania na rzecz 
środowiska 

Przyroda i różnorodność 
biologiczna 

Projekty dotyczące 
najlepszych praktyk, 

demonstracyjne i 

pilotażowe 
Działania na rzecz 
środowiska  

Zarządzanie i informacja w 
zakresie środowiska 

Projekty informacyjne, 
dotyczące zwiększenia 
świadomości i 
rozpowszechniania 
informacji  

Działania na rzecz klimatu  Ograniczenie wpływu 
człowieka na klimat 

Projekty dotyczące 
najlepszych praktyk, 

demonstracyjne i 

pilotażowe 
Działania na rzecz klimatu Dostosowanie się do 

zmian klimatu 

Projekty dotyczące 
najlepszych praktyk, 

demonstracyjne i 

pilotażowe 
Działania na rzecz klimatu Zarządzanie i informacja w 

zakresie klimatu 

Projekty informacyjne, 
dotyczące zwiększenia 
świadomości i 
rozpowszechniania 
informacji 
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Kwota dostępna na wspófinansowanie dotacji na działania dla wszystkich rodzajów projektów 

„tradycyjnych” realizowanych w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska została 

indykatywnie ustalona w wysokości 224 960 000 euro. 
 

Projekty finansowane ze środków programu LIFE w ramach jednego obszaru priorytetowego 

nie mogą utrudniać realizacji celów środowiskowych i klimatycznych w ramach innego obszaru 

priorytetowego oraz – jeśli jest to możliwe – powinny promować synergie między różnymi 

celami i stosowanie zasad zielonych zamówień publicznych. 
 
 

1.3 Rola tematów projektów 
 

 

Wieloletni program prac LIFE na lata 2018-2020 określa tematy projektów wdrażających 

priorytety tematyczne w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska, o których mowa w 

załączniku III do rozporządzenia LIFE, w przypadku projektów pilotażowych, demonstracyjnych, 

dotyczących najlepszych praktyk oraz projektów informacyjnych, dotyczących zwiększenia 

świadomości i rozpowszechniania informacji (projektów „tradycyjnych”). Tematy te 

odzwierciedlają priorytetowe zagadnienia, na których projekty powinny się skupiać w danym 

okresie realizacji. Wnioski kwalifikowalne, które osiągną albo przekroczą minimalną punktową 

ocenę dopuszczającą (zob. punkt 5.1.1 wieloletniego programu prac na lata 2018-2020 dla 

programu LIFE) i dotyczą odpowiedniego tematu projektów będą miały pierwszeństwo nad 

projektami, które są porównywalnej jakości, ale nie dotyczą jednego z tych tematów. Zob. 

również dalsze szczegółowe informacje na temat oceny punktowej wniosków w Zasadach 

oceny wniosków LIFE 2019.  

 
 

1.4 Gdzie i kiedy należy składać wnioski? 
 

 

Procedura składania wniosków będzie składać się z dwóch etapów: 
 

 Etap 1: Dokument koncepcyjny 
 

 Etap 2: Pełny wniosek  
 

 
 

Etap 1: Dokument koncepcyjny 
 

 
Dokumenty koncepcyjne należy składać przy użyciu generatora wniosków eProposal, 

dostępnego na stronie internetowej programu LIFE. W generatorze wniosków znajdują się 

wszystkie formularze administracyjne (A), techniczne (B) oraz finansowe (F) wymagane do 

złożenia dokumentu koncepcyjnego. 

 

Pełne szczegółowe informacje dotyczące formularzy aplikacyjnych na etapie 1 podano w 

rozdziale 3 niniejszego dokumentu. Pełne szczegółowe informacje dotyczące użycia generatora 

wniosków eProposal można znaleźć w załączniku 3 do niniejszego dokumentu. 

 

Wnioskodawcy muszą złożyć dokumenty koncepcyjne do Instytucji Zamawiającej poprzez 

eProposal do godz. 16:00 czasu lokalnego obowiązującego w Brukseli w dniu 19 czerwca 

2019 r. 
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Dokument koncepcyjny można modyfikować, walidować i składać (ponownie) tyle razy, ile 

będzie to konieczne, do czasu, gdy upłynie ostateczny termin. Zaleca się regularne składanie 

projektów dokumentu koncepcyjnego podczas całego okresu jego składania, aby uniknąć 

problemów z dostępem do Internetu albo innych awarii komputera przy jego składaniu na 

ostatnią chwilę. Każdy kolejno złożony dokument koncepcyjny zastępuje wersję złożoną 

wcześniej (wcześniejsze wersje nie są archiwizowane i z tego powodu nie będą wtedy już 

dostępne). 
 

 
Etap 2:  Pełny wniosek 
 

 

 

Wnioskodawcy, którzy złożyli najwyżej sklasyfikowane dokumenty koncepcyjne, zostaną 

poproszeni (zob. załącznik 1) o złożenie pełnego wniosku przy użyciu generatora wniosków 

eProposal, dostępnego na stronie internetowej programu LIFE.  

 

W generatorze wniosków znajdują się wszystkie wymagane formularze administracyjne (A), 

techniczne (B i C) oraz finansowe (F), a także funkcjonalności umożliwiające dołączenie 

stosownych dokumentów (map, zdjęć, rysunków, wykresów, obowiązkowych załączników 

administracyjnych i finansowych). Pełne szczegółowe informacje dotyczące formularzy 

wniosków podano w rozdziale 3 niniejszego dokumentu. Pełne szczegółowe informacje 

dotyczące użycia generatora wniosków eProposal podano w załączniku 3 do niniejszego 

dokumentu. 

 

 

Wnioskodawcy zaproszeni do złożenia pełnych wniosków do Instytucji Zamawiającej poprzez 

eProposal muszą to uczynić w terminie podanym w piśmie zapraszającym do etapu 2.  

 

 

Wniosek można modyfikować, walidować i składać (ponownie) tyle razy, ile będzie to 

konieczne, do czasu, gdy upłynie ostateczny termin składania na etapie 2. Zaleca się 

regularne składanie projektów wniosków podczas całego okresu składania wniosków, 

aby uniknąć problemów z dostępem do Internetu albo innych awarii komputera przy 

składaniu wniosku na ostatnią chwilę. Każdy kolejno złożony wniosek zastępuje wersję 

złożoną wcześniej (wcześniejsze wersje nie są archiwizowane i z tego powodu nie będą wtedy 

już dostępne). 

 

W przypadku wniosków objętych niniejszymi wytycznymi Instytucją Zamawiającą jest Agencja 

Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej (EASME) 

 

Podczas przygotowywania wniosku wnioskodawcy mogą skonsultować się z właściwym 

krajowym punktem kontaktowym programu LIFE; pełną listę nazw i danych kontaktowych 

krajowych/regionalnych władz odpowiedzialnych za program LIFE w państwach członkowskich 

można znaleźć na stronie internetowej programu LIFE pod adresem: 

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



10  

 

1.5 Jak będą wybierane będą projekty LIFE? 
 

 

Metodykę techniczną procedury wyboru projektów oraz kryteria wyboru i przyznawania 

finansowania opisano w rozdziale 5 wieloletniego programu prac na lata 2018-2020 dla 

programu LIFE. Szczegółowy opis sposobu przeprowadzania tej procedury można znaleźć w 

„Zasadach oceny wniosków LIFE 2019”. 
 
 
 

Bardzo ważne: Należy zauważyć, że adres e-mail podany przez wnioskodawcę w 

formularzu A2 jako adres e-mail osoby do kontaktów będzie wykorzystywany przez 

Instytucję Zamawiającą jako jedyny adres kontaktowy służący do całej korespondencji z 

wnioskodawcą podczas procedury oceny. W związku z tym konto pod takim adresem 

powinno być ważne, aktywne i sprawdzane codziennie przez cały okres procedury oceny. 

 

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji projektów określono w załączniku 1. 
 
 
 
 

1.6 Ogólne wytyczne dla wnioskodawców 
 

 

W rozdziale tym udzielono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące sposobu 

przygotowania wniosków projektowych w ramach programu LIFE. Szczegółowe wytyczne 

przedstawiono w rozdziale 2, a zalecenia dotyczące sposobu wypełniania formularzy 

technicznych i finansowych można znaleźć w rozdziale 3 niniejszego dokumentu. 

 
1.6.1 W jakim języku można składać dokument koncepcyjny/pełny wniosek? 
 

Dokument koncepcyjny należy składać w  języku angielskim. 
 
W odniesieniu do pełnego wniosku Instytucja Zamawiająca zdecydowanie zaleca, by 

Wnioskodawcy wypełnili część techniczną, a szczególnie część finansową wniosku tylko w 

dobrze zrozumiałym języku angielskim, chociaż wnioski można również składać w dowolnym 

języku urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem języka irlandzkiego. 
 

Należy zauważyć, że językiem wymaganym dla czynności związanych z umową o dotację, 

zarządzaniem projektem, formalną sprawozdawczością, kluczowymi produktami 

dostarczalnymi oraz korespondencją z Instytucją Zamawiającą będzie język angielski. 
 

Tytuł wniosku oraz formularz B1 („Krótki opis projektu”) należy zawsze składać w języku 

angielskim. Formularz B1 można również złożyć dodatkowo w języku, w którym został 

złożony wniosek. 

 

1.6.2 Kto może złożyć wniosek? 
 

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

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

podmiotów publicznych, (2) podmiotów prywatnych o charakterze komercyjnym i (3) 

podmiotów prywatnych o charakterze niekomercyjnym ( w  tym organizacji  pozarządowych). 
 

Termin „podmioty publiczne” oznacza krajowe organy publiczne, niezależnie od ich formy 
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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 załączniku „Deklaracja podmiotu publicznego”, którą muszą wypełnić wszyscy beneficjenci, 

którzy chcą być uznani za „podmioty publiczne” i traktowani jak one. Jedynym wyjątkiem od tej 

reguły są organy centralne (np. ministerstwa) i organy administracji lokalnej (np. województwa, 

gminy, regiony), w przypadku których charakter „podmiotu publicznego” jest jasny. 

 

Należy zauważyć, że tzw. „podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą” 

(tzn. podmioty, w których nie ma rozróżnienia prawnego pomiędzy właścicielem a firmą) są 

uważane za osoby fizyczne, nie są zatem uprawnione do uczestniczenia w niniejszym naborze 

wniosków ani jako beneficjenci, ani jako podmioty powiązane. 

 

W „Zasadach oceny wniosków LIFE 2019 – Podprogram działań na rzecz środowiska” podano 

szczegółowe informacje dotyczące obowiązkowych dokumentów administracyjnych, które 

należy dołączyć do wniosku, w zależności od statusu prawnego beneficjenta koordynującego. 
 

Po zaakceptowaniu wniosku o dotację wnioskodawca stanie się beneficjentem 

koordynującym odpowiedzialnym za zapewnienie realizacji projektu. Będzie jedynym 

podmiotem, z którym kontaktować się będzie Instytucja Zamawiająca oraz jedynym 

beneficjentem, który będzie składał raporty z postępów w realizacji projektu pod względem 

technicznym i finansowym bezpośrednio do tej Instytucji. 
 

Beneficjent koordynujący otrzymuje dofinansowanie UE od Instytucji Zamawiającej i zapewnia 

jego podział w sposób określony w umowach partnerstwa zawartych ze współbeneficjentami (o 

ile tacy uczestniczą w projekcie – zob. poniżej). Beneficjent koordynujący ma obowiązek 

uczestniczyć bezpośrednio we wdrażaniu technicznej części projektu oraz w procesie 

upowszechniania jego rezultatów. 
 

Beneficjent koordynujący ma obowiązek poniesienia części kosztów projektu, dlatego też musi 

wnieść wkład finansowy do budżetu projektu. Z tego powodu nie może otrzymać 100% zwrotu 

poniesionych przez siebie kosztów. 
 

Beneficjent koordynujący musi określić swój status prawny (wypełniając formularz wniosku A2, 

potwierdzający rejestrację prawną w UE).  

 

 

Oprócz beneficjenta koordynującego, wniosek LIFE może również dotyczyć jednego lub więcej 

współbeneficjentów i/lub jednego lub więcej podmiotów współfinansujących projekt. 

 

Współbeneficjent musi zawsze wnieść wkład techniczny i finansowy do projektu i dlatego 

ponosi odpowiedzialność za wykonanie jednego lub więcej działań związanych z projektem. 

Ponadto ma obowiązek dostarczyć beneficjentowi koordynującemu wszystkie niezbędne 

dokumenty wymagane do spełnienia obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji 

Zamawiającej. 
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Nie ustalono określonej liczby współbeneficjentów, którzy mogą być zaangażowani w wniosek 

programu LIFE. Wniosek składany bez udziału beneficjentów innych niż beneficjent 

koordynujący w pełni się kwalifikuje. Z drugiej strony, jeżeli włączenie innych 

współbeneficjentów  mogłoby wnieść wartość dodaną do projektu, beneficjent powinien bez 

wahania to uczynić, na przykład w sytuacji, w której partnerstwo to wzmocni wykonalność lub 

charakter demonstracyjny wniosku oraz zwiększy jego europejską wartość dodaną, jego efekty 

i/lub możliwość przeniesienia jego wyników i zdobytej wiedzy. 
 

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.3 
 

W wyjątkowych przypadkach współbeneficjent może być prawnie zarejestrowany poza Unią 

Europejską, jeśli działania poza UE, za wykonanie których jest odpowiedzialny, są niezbędne 

do osiągnięcia unijnych celów środowiskowych oraz zapewnienia skuteczności interwencji 

przeprowadzonych na terytorium państw członkowskich, do których mają zastosowanie 

Traktaty (przy czym w każdym przypadku beneficjent koordynujący musi mieć siedzibę w UE). 

Innymi słowy, udział podmiotu spoza UE, który wniesie do projektu tylko know-how lub będzie 

współpracował w realizacji działań na obszarze UE, nie zostanie uznany za wystarczający. 
 

Wszyscy współbeneficjenci mają obowiązek ujawnić swój status prawny (wypełniając formularz 

A5) i dostarczyć pełne informacje na temat państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, w 

którym są zarejestrowani. Ponadto wszyscy beneficjenci, niezależnie od tego, czy są 

zarejestrowani w UE, czy nie, muszą zadeklarować, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o 

których mowa w art. 136 ust. 1 i 4 oraz art. 141 rozporządzenia finansowego UE4 (podpisując 

formularz wniosku A3 lub A4 – zob. instrukcję w rozdziale 3 niniejszego dokumentu). 
 

W przypadku podmiotów 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, jeśli  będą to 

podmioty publiczne lub podmioty, które nie są zgodne z przedstawionym poniżej opisem 

podmiotów powiązanych. 
 

Podmioty powiązane muszą spełniać kryteria kwalifikowalności i wykluczenia stosujące się do 

wnioskodawców i powinny mieć strukturalne powiązania z danym beneficjentem (tj. związek 

prawny albo kapitałowy), które nie są ani ograniczone do projektu, ani nie zostały ustanowione 

                                                           
3 Np. ma to miejsce w Hiszpanii w przypadku tzw. „empresas públicas", takich jak TRAGSA lub EGMASA 

oraz w Grecji w przypadku agencji rozwoju regionalnego. 
4 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, str. 1. 
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wyłącznie w celu realizacji projektu (aby powiązanie istniało niezależnie od przyznania dotacji, 

musi ono istnieć przed naborem wniosków i zachować ważność po zakończeniu projektu). 
 

Jako podmioty powiązane mogą być zaakceptowane podmioty bezpośrednio kontrolowane 

przez beneficjenta (tj. spółki córki albo spółki bezpośrednio zależne), podmioty kontrolujące  

beneficjenta (spółka matka) ALBO w przypadku podmiotów składających się z członków 

beneficjent musi być prawnie zdefiniowany jako sieć, federacja, stowarzyszenie, w którym 

uczestniczą proponowane podmioty powiązane. Natomiast jeśli kilku beneficjentów chce 

współpracować z tym samym „podmiotem powiązanym”, tenże „podmiot powiązany” powinien 

być zgłoszony jako „beneficjent”. 
 

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. 
 

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 warunków ogólnych wzoru umowy o dotację programu LIFE.  
 

Bardziej szczegółowy opis odpowiednich zasad odnoszących się do beneficjenta 

koordynującego, współbeneficjentów, podmiotów powiązanych, podmiotów współfinansujących 

i podwykonawców można znaleźć w warunkach ogólnych wzoru umowy o dotację 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 

mogą w dalszym ciągu uczestniczyć w projektach, jeśli to możliwe) albo będą musieli 

wyjść z projektów, zgodnie z art. II.17.3 umowy o dotację. 

 

1.6.3 Jaka jest optymalna wysokość budżetu projektu LIFE? 
 

Nie określono minimalnego budżetu projektu. Chociaż w przeszłości kilkukrotnie sfinansowano 

duże, ambitne projekty (o całkowitych kosztach powyżej 5 mln euro), małe projekty (o 

całkowitych kosztach poniżej 0,5 mln) rzadko były udane z powodu ograniczonych wyników i, w 

konsekwencji, niskiej wartości dodanej.  

https://europa.eu/youth/solidarity/organisation_info_en
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1.6.4 Jaki jest maksymalny poziom współfinansowania UE w ramach programu LIFE? 
 

W okresie obowiązywania drugiego wieloletniego prac na lata 2018-2020 dla programu LIFE 

maksymalny poziom współfinansowania unijnego dla „tradycyjnych” projektów LIFE wynosi 

55% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Wyjątek stanowią projekty „tradycyjne” 

obszarze priorytetowym Przyroda i różnorodność biologiczna podprogramu działań na rzecz 

środowiska, dla których poziom współfinansowania unijnego może wzrosnąć do 60% lub 75% 

w określonych przypadkach.5 

 

Przewiduje się następujący harmonogram płatności: 

 

 Pierwsze 
prefinansowanie 
(może wymagać 
złożenia gwarancji 
finansowej) 

Dalsze 
prefinansow
anie 

Płatność 
końcowa  

Brak raportu śródokresowego (dla projektów o 
okresie realizacji nieprzekraczającym 24 miesiące 
i wkładzie Unii nieprzekraczającym 300 tys. euro) 

 
 
 

70% 

 
 
 

0% 

 
 
 

maks. 30% 

Jeden raport śródokresowy (dla projektów o 
okresie realizacji przekraczającym 24 miesiące lub 
wkładzie Unii przekraczającym 300 tys. euro) 

 
 
 

30% 

 
 
 

40% 

 
 
 

maks. 30% 
Dwa raporty śródokresowe (na żądanie 
beneficjenta koordynującego i tylko w przypadku 
projektów o okresie realizacji 48 miesiące i 
wkładzie Unii przekraczającym 4 mln euro) 

 
 
 
 

30% 

 
 
 
 

20% 

 
 
 
 

maks. 30% 

 

 

1.6.5 Jaki powinien być wkład beneficjentów do budżetu projektu? 
 

Oczekuje się, że beneficjent koordynujący i wszyscy współbeneficjenci wniosą rozsądny wkład 

finansowy do budżetu projektu. Wkład finansowy beneficjenta jest uznawany 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. 
 

Wniosek zostanie odrzucony, jeśli wkład finansowy któregokolwiek z beneficjentów do budżetu 

projektu wyniesie 0 euro. 
 

Ponadto w przypadku, gdy w projekt zaangażowane są podmioty publiczne w charakterze 

beneficjenta koordynującego i/lub współbeneficjentów, suma ich wkładu finansowego do 

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

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

informacje dostępne są w punkcie 3.4 niniejszego dokumentu. 

 
1.6.6 Jaki jest optymalny termin rozpoczęcia i okres realizacji projektu?  
 

Opracowując harmonogram projektu beneficjenci powinni uwzględnić przewidywany termin 

                                                           
5 Wyższy poziom współfinansowania w wysokości 75% można zastosować tylko wobec projektów, w których 

przynajmniej 50% całkowitych szacowanych kosztów jest przeznaczone na realizację konkretnych działań w 

zakresie ochrony przyrody przynoszących bezpośrednie korzyści priorytetowym siedliskom lub gatunkom ujętym 

w dyrektywach ptasiej i siedliskowej, jeśli działania w ramach projektu są konieczne do osiągnięcia celu ochrony 

przyrody.  
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podpisania umów o dotację dla projektów programu LIFE 2019, który został określony w 

załączniku 1. Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji tych projektów został 

również określony w załączniku 1. 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 realizacji projektu LIFE. Ogólnie rzecz biorąc, okres 

realizacji projektu musi być wystarczający, żeby można było zakończyć wszystkie działania w 

ramach projektu oraz osiągnąć wszystkie jego cele. Średni okres realizacji projektów wynosi 3-

5 lat. 
 

Instytucja Zamawiająca może zezwolić na wydłużenie okresu realizacji projektu wyłącznie w 

wyjątkowych okolicznościach. Jak pokazuje doświadczenie związane z poprzednimi 

programami 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.   

 
1.6.7 Gdzie można realizować projekt LIFE? 
 
Projekty LIFE są realizowane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Program 

LIFE może również finansować działania poza EU oraz w krajach i terytoriach zamorskich6 

(OCT), 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 dla osiągnięcia unijnych celów ochrony środowiska i zapewnienia skuteczności 

interwencji podjętych na terytorium państw członkowskich, do których stosują się Traktaty (np. 

działania mające na celu ochronę ptaków wędrownych na ich zimowiskach lub działania 

realizowane na rzece transgranicznej). Należy zauważyć, że są to oczywiście wyjątki, 

ponieważ zwykle działania powinny być prowadzone w UE. Jednakże, jest to możliwe, gdy 

chodzi o problem, którego nie można skutecznie lub sprawnie rozwiązać bez podjęcia działań 

także poza krajami UE. Dowody jakościowe i ilościowe uzasadniające potrzebę podjęcia takich 

działań poza UE muszą być zawarte w opisie każdego z takich działań w odpowiednich 

formularzach. 

 
1.6.8 Kto powinien zarządzać projektem LIFE? 
 

Oczekuje się, że projektem będą zarządzać pracownicy beneficjenta koordynującego. 

Jednakże, na podstawie odpowiedniego uzasadnienia, może nim zarządzać 

współbeneficjent lub podwykonawca pod bezpośrednia kontrolą beneficjenta 

koordynującego. Prawidłowe zarządzanie projektem bardzo często wymaga zatrudnienia w 

pełnym wymiarze czasu pracy kierownika projektu w celu zapewnienia sprawnej koordynacji i 

realizacji projektu.  
 

We wniosku należy jasno określić, kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie projektem, jak 

liczny będzie personel i ile czasu trzeba będzie przeznaczyć na wykonanie tego zadania oraz 

                                                           
6 Zgodnie z art. 6 rozporządzenia LIFE i decyzją 2001/822/WE (decyzją w sprawie w sprawie stowarzyszenia 

krajów i terytoriów zamorskich z UE). 
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kto i w jaki sposób będzie podejmować decyzje dotyczące projektu w okresie jego realizacji 

(tzn. kto i w jaki sposób będzie kontrolował zarządzanie projektem). 

 

1.6.9 Zlecanie wykonania 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 pomoc zewnętrzną powinna być niższa niż 

35%. Wyższy poziom może być zaakceptowany tylko, jeśli we wniosku projektowym zostanie 

przedstawione odpowiednie uzasadnienie.  
 

W przypadku każdej formy wsparcia zewnętrznego należy przestrzegać warunków ogólnych 

wzoru umowy o dotację programu LIFE. 
 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia LIFE, zdecydowanie zaleca się, żeby beneficjenci 

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

zbiór narzędzi służących do tego celu. Bardziej szczegółowe informacje podano na stronie:  

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

 

1.6.10 Pod jakimi warunkami mogą być preferowane ponadnarodowe projekty LIFE? 
 

Rozporządzenie LIFE wskazuje, że dokonując wyboru projektów do współfinansowania 

Instytucja Zamawiająca zwraca szczególną uwagę na projekty ponadnarodowe, w przypadku 

których współpraca ponadnarodowa ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania 

osiągnięcia celów ochrony środowiska lub przyrody. Na podstawie szóstego kryterium 

przyznawania finansowania, wniosek uzyska dodatkowe punkty, jeśli będzie można 

przedstawić wystarczające dowody świadczące o tym, że rozwiązanie ponadnarodowe daje 

wartość dodatkową. Jeśli takie dowody zostaną przedstawione, wniosek może uzyskać wyższą 

ocenę punktową w procedurze wyboru projektów i w efekcie wzrosną szanse jego wyboru do 

współfinansowania. 
 
Uwaga: „Ponadnarodowość” przewidziana w rozporządzeniu LIFE oznacza jedynie współpracę 

między państwami członkowskimi oraz współpracę między państwami członkowskim a krajami 

trzecimi biorącymi udział w programie LIFE zgodnie z art. 5 rozporządzenia LIFE. Chociaż 

możliwe są działania prowadzone poza Unią albo w krajach i terytoriach zamorskich, które 

przewidziano w art. 6 rozporządzenia LIFE, to nie dają dodatkowych punktów, zgodnie z 

szóstym kryterium przyznawania finansowania. 

 
1.6.11 Jak obszerny powinien być wniosek LIFE? 
 

Wniosek powinien być możliwie jak najbardziej zwięzły i jasny. Wnioskodawcy powinni unikać 

składania obszernych wniosków i nie powinni przedstawiać zbyt szczegółowych opisów 

obszarów realizacji projektu, technologii środowiskowych, list gatunków itd.  

  

Natomiast należy przedstawić jasny i szczegółowy opis wszystkich działań w ramach projektu. 

Należy dołączyć mapy, kiedy tylko jest to przydatne dla wyjaśnienia lokalizacji planowanych 

działań (należy zauważyć, że w niektórych przypadkach są one obowiązkowe). 

 

Nie należy składać broszur, CV oraz podobnych dokumentów i w razie ich złożenia nie będą 

one brane pod uwagę.  

 
1.6.12 Trwające działania 

Działania już trwające przed rozpoczęciem projektu nie są kwalifikowalne.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
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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. We wniosku wnioskodawcy muszą przedstawić wystarczające 

informacje umożliwiające ocenę tego aspektu. 

 

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 LIFE. 

 
1.6.13 Trwałość projektu i związanych z nimi działań  
 

Projekty LIFE oznaczają znaczne inwestycje, a Unia Europejska przywiązuje wielkie znaczenie 

do długoterminowej trwałości tych inwestycji. Trwałość rezultatów projektu w średnim i długim 

okresie jest rozumiana jako zdolność do ich utrzymania po realizacji projektu poprzez 

kontynuację, powielanie i przenoszenie. W całym okresie realizacji projektu beneficjenci mają 

obowiązek uwzględniania kwestii, w jaki sposób inwestycje te będą zabezpieczone, 

utrzymane, rozwijane i wykorzystywane albo powielane i/lub przenoszone w czasie realizacji 

projektu lub po jego zakończeniu. Udana kontynuacja, powielanie i/lub przenoszenie 

wymagają strategii, obejmującej zadania mające na celu zwielokrotnienie efektów rozwiązań 

zastosowanych w ramach projektu i doprowadzenie do ich szerszego wykorzystania, tak aby 

osiągnęły masę krytyczną w czasie realizacji projektu i/lub w krótkim lub średnim okresie po 

zakończeniu projektu LIFE. Celem jest nie tylko transfer wiedzy i tworzenie sieci, lecz również 

wprowadzenie w życie rozwiązań opracowanych i/lub zastosowanych w projekcie po okresie 

jego realizacji, w innym miejscu lub w innym celu.  

 
1.6.14 Działalność badawcza i duża infrastruktura 

Mimo że fundusze unijne przeznaczone na badania naukowe pochodzą ze środków programu 

ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (2014-2020)7, istnieje 

możliwość prowadzenia w ramach projektu LIFE ograniczonych badań zmierzających do 

udoskonalenia i poszerzenia wiedzy stanowiącej podstawę projektu. Badania muszą być ściśle 

ograniczone i nieodłącznie związane z celami projektu. Wnioskodawca musi szczegółowo 

wyjaśnić, w jaki sposób właściwa realizacja projektu zależy od działań badawczych, 

wykazując, że istniejące podstawy naukowe są niewystarczające, oraz jak dodatkowa wiedza 

będzie wykorzystywana do realizacji działań w ramach projektu. W takim przypadku publikacje 

naukowe są uważane za istotne produkty dostarczalne projektu. 
 

Projekty mające na celu budowę dużej infrastruktury nie wchodzą w zakres programu LIFE, a 

zatem nie kwalifikują się do finansowania z tego programu. Uznaje się, że projekt ma na celu 

budowę dużej infrastruktury, jeżeli faktyczny koszt8 „pojedynczego elementu infrastruktury” 

przekracza 500 tys. euro. „Pojedynczy element infrastruktury" oznacza wszystkie elementy 

opisane w formularzu F4a, 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 

                                                           
7 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) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (OJ  L  347, 20.12.2013, 

s. 81). 
8 Faktyczny koszt: Całkowity koszt infrastruktury bez amortyzacji. 
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infrastruktury dla zapewnienia skutecznego wsparcia dla osiągnięcia celów określonych w art. 

10, 11 lub 12 rozporządzenia LIFE. 

 

 
1.6.15 Komplementarność z innymi programami finansowania UE 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia LIFE działania współfinansowane w ramach programu LIFE 

muszą zapewnić spójność i synergie oraz nie mogą nakładać się na inne programy 

finansowania UE.  W szczególności, Instytucja Zamawiająca oraz 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 Rybackim oraz programem 

Horyzont 2020. 
 

Z tego powodu przed złożeniem wniosku do Instytucji Zamawiającej beneficjenci muszą 

dokładnie sprawdzić, czy działania zaplanowane w ramach projektu mogłyby w praktyce 

zostać lub są  finansowane z innych funduszy UE. 
 

W związku z tą kwestią beneficjenci muszą poinformować Instytucję Zamawiającą o wszelkich 

powiązanych środkach finansowych, jakie otrzymali z budżetu Unii Europejskiej, jak również o 

wszelkich powiązanych bieżących wnioskach o dofinansowanie z budżetu UE. Mają też 

obowiązek sprawdzić, czy nie otrzymują bieżących dotacji operacyjnych w ramach programu 

LIFE (lub innych programów UE), co mogłoby prowadzić do podwójnego finansowania. 

 

Niepowiadomienie o tym w odpowiednim formularzu A7 może prowadzić do odrzucenia 

wniosku.  

 

Należy zauważyć, że kwestia ta budzi coraz większy niepokój ze względu na dowody 

świadczące o tym, że do różnych programów składanych jest coraz więcej podobnych 

lub takich samych wniosków. Instytucja Zamawiająca przeprowadza coraz bardziej 

rygorystyczne kontrole, w tym kontrole krzyżowe. Niepowiadomienie o tym, że taki sam 

lub podobny wniosek został złożony do innego programu (albo nawet - w najgorszym 

przypadku – został częściowo sfinansowany) może mieć poważne konsekwencje. 

 

Dodatkowo, w fazie rewizji projektu, organ krajowy może również zostać poproszony o 

wskazanie, jakie kroki zostały podjęte w celu zapewnienia koordynacji i komplementarności 

środków w ramach programu LIFE z innymi instrumentami finansowania Unii Europejskiej. 
 

Natomiast projekty wykazujące synergie z innymi politykami UE niż objęte programem LIFE i 

innymi mechanizmami finansowania UE otrzymają dodatkowe punkty w fazie oceny (szóste 

kryterium przyznania finansowania), w zależności od zakresu i jakości tych synergii. 

Przykładem takich synergii mogą być projekty usprawniające gospodarkę odpadami, które 

jednocześnie zwiększają integrację społeczną. 

 
1.6.16 Wnioski dotyczące projektów stanowiących kontynuację poprzednich projektów LIFE 
lub projektów opartych na poprzednich projektach LIFE 
 

Jeżeli wnioskodawca proponuje kontynuację poprzedniego projektu LIFE, powinien jasno 

wyjaśnić w formularzu A7, dlaczego potrzebna jest kolejna faza projektu i jak uzupełni ona  

wyniki osiągnięte w poprzednim projekcie. Omawiając trwałość efektów projektu 

wnioskodawca powinien również wyjaśnić (formularz B6), jak zapewni kontynuację działań w 

tym zakresie przy użyciu innych środków innych niż pochodzące z programu LIFE. Wreszcie, 

co równie ważne, w opisie każdego kluczowego działania (formularze C) wnioskodawca 
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powinien podać dokładne informacje, w jaki sposób dane działanie oparte jest na podobnym 

działaniu przeprowadzonym w poprzedniej fazie projektu i w jaki sposób je uzupełnia.  

 

Wnioskodawcy powinni również wykazać, że uwzględnili inne sfinansowane projekty LIFE, 

które dotyczyły podobnego zagadnienia. Będą musieli wyjaśnić, w jaki sposób ich wnioski 

opierają się na innych projektach albo jak się od nich różnią oraz jak będą je koordynować, jeśli 

projekty te wciąż trwają.  

 

Aspekty te zostaną dokładnie sprawdzone podczas procedury oceny. Nieprzedstawienie 

szczegółowych informacji dotyczących tych aspektów negatywnie wpłynie na końcową ocenę 

punktową. 

 
1.6.17 Określenie ilościowe korzyści środowiskowych 

Poprawa efektywności/korzyści wynikające z wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań 

należy określić ilościowo pod względem przewidywanych korzyści dla środowiska. Muszą być 

one konkretne, realistyczne i w miarę możliwości określone ilościowo. W stosownych 

przypadkach należy je również przedstawić na podstawie analizy cyklu życiowego. W tym celu 

należy je dokładnie porównać ze stanem rzeczy oszacowanym lub zmierzonym w momencie 

rozpoczęcia projektu. W związku z tym w przypadku pełnego wniosku należy zapewnić 

spójność między korzyściami dla środowiska opisanymi w odpowiednich formularzach i 

wartościami przedstawionymi w tabeli zawierającej kluczowe wskaźniki rezultatów projektu 

LIFE. 

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

Istnieją dowody wskazujące, że składana jest coraz większa liczba wniosków dotyczących tego 

samego albo podobnego problemu, często w tym samym państwie członkowskim, bez jasnego 

uzasadnienia i mechanizmu koordynacji. Ma to częściej miejsce w obszarze priorytetowym 

Przyroda i różnorodność biologiczna.  

Aby uniknąć takich sytuacji, zdecydowanie zachęca się wnioskodawców do konsultacji 

z krajowymi punktami kontaktowymi (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-

national-contact-points) w celu sprawdzenia, czy dany wniosek dotyczy problemu, który 

był już podejmowany przez innych wnioskodawców. Jeśli tak, zachęca się 

wnioskodawców, aby unikali ewentualnego powielania i zwiększyli synergie. 
 

 
 

1.7 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 ESAP, która zostanie udostępniona 

instytucjom i agencjom UE oraz zewnętrznemu zespołowi oceniającemu składającego się z  

osób związanych umową o zachowaniu poufności. Baza danych ESAP jest wykorzystywana 

wyłącznie do oceny wniosków LIFE.   

 

Te same dane osobowe dotyczące wybranych projektów zostaną przekazane do innej bazy 

danych o nazwie BUTLER, która zostanie udostępniona instytucjom i agencjom UE oraz 

zewnętrznemu zespołowi monitorującemu związanemu umową o zachowaniu poufności. Baza 

danych BUTLER jest wykorzystywana wyłącznie do zarządzania projektami LIFE.  
 

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

przejrzystości finansowej”9. 
 

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]. Żeby dowiedzieć się więcej, zob. informacje 

na temat polityki 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. 

                                                           
9 System przejrzystości finansowej (FTS) – Komisja Europejska: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/privacy-statement-calls-easme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
https://ec.europa.eu/info/data-protection-public-procurement-procedures_en
https://ec.europa.eu/info/data-protection-public-procurement-procedures_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
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2.  Obszar priorytetowy Przyroda 

i różnorodność biologiczna programu LIFE   

  

 

2.1  Co to jest obszar priorytetowy Przyroda i różnorodność 

biologiczna   

 

 

Celem obszaru priorytetowego Przyroda i różnorodność biologiczna programu LIFE jest w 

szczególności wspieranie rozwoju i wdrażania polityki i ustawodawstwa UE w zakresie ochrony 

przyrody i różnorodności biologicznej. Finansowane projekty muszą posiadać europejską 

wartość dodaną i być komplementarne wobec działań, które mogłyby być sfinansowane w 

ramach innych funduszy unijnych w okresie 2014-2020.  

 

Główne cele obszaru priorytetowego Przyroda i różnorodność biologiczna programu LIFE 

obejmują: 

 

- wspieranie rozwoju i wdrażania unijnej polityki i przepisów w dziedzinie przyrody i 

różnorodności biologicznej, w tym unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej 

do 2020 r.10 oraz dyrektyw ptasiej i siedliskowej11; 

- wspieranie dalszego rozwoju, wdrażania i zarządzania siecią Natura 2000;  

- ulepszanie bazy wiedzy dla celów rozwoju, wdrażania, oceny, monitorowania i 

opiniowania unijnej polityki i przepisów w zakresie przyrody i różnorodności 

biologicznej, a także dla celów oceny i monitorowania czynników, presji i reakcji 

wpływających na przyrodę i różnorodność biologiczną w Unii i poza nią. 
 

Istnieją dwie odrębne grupy projektów LIFE, które mają się uzupełniać: projekty LIFE 

dotyczące przyrody oraz projekty LIFE dotyczące różnorodności biologicznej. Wniosek 

składany w ramach obszaru priorytetowego Przyroda i różnorodność biologiczna 

programu LIFE musi dotyczyć projektu należącego albo do sektora przyrody programu 

LIFE, albo do sektora różnorodności biologicznej programu LIFE.  

 

W załączniku III do rozporządzenia LIFE określono następujące priorytety tematyczne dla obu 

tych sektorów: 

 

Priorytety tematyczne projektów LIFE dotyczących przyrody:  działania na rzecz 

wdrożenia dyrektyw ptasiej i/lub siedliskowej, w szczególności: 

 

i) działania mające na celu poprawę stanu ochrony siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i 

gatunków morskich oraz gatunków ptaków będących przedmiotem zainteresowania 

Unii; 

 

                                                           
10 COM (2011) 244 wersja końcowa – Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny: unijna strategia 

ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm  
11 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony dzikiego ptactwa http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF    

Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm,  

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
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ii) działania wspierające seminaria biogeograficzne na temat sieci Natura 2000; 

 

iii)  podejścia zintegrowane do realizacji priorytetowych ram działań. 

 
Priorytety tematyczne projektów LIFE dotyczących różnorodności biologicznej:  

działania na rzecz wdrożenia unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 

2020 r., w szczególności: 
 

i) działania mające przyczynić się do osiągnięcia celu 212; 
 

ii) działania mające przyczynić się do osiągnięcia celów 313, 414 i 515. 
 
Projekty LIFE dotyczące przyrody odnoszą się więc w szczególności do celów dyrektyw ptasiej 

i siedliskowej, podczas projekty LIFE dotyczące różnorodności biologicznej nie ograniczają się 

do celów tych dyrektyw, ale wspierają szerszy zakres wdrażania unijnej strategii ochrony 

różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. Projekty w zakresie ochrony przyrody dotyczące 

wyłącznie gatunków/siedlisk objętych dyrektywami ptasią/siedliskową należy na ogół składać 

jako projekty LIFE dotyczące przyrody. Pozostałe projekty prawdopodobnie będą raczej 

spełniać wymagania dla projektów LIFE dotyczących różnorodności biologicznej. (Uwaga! 

Wnioski przesłane z oznaczeniem NAT lub BIO będą oceniane zgodnie z nim i nie będzie 

można zmienić ich klasyfikacji). 

 

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że sieć obszarów chronionych Natura 2000 jest 

nadal najważniejszym wkładem, jaki UE wniosła w walkę z utratą różnorodności biologicznej. 

W ramach klasycznych projektów LIFE dotyczących przyrody można skutecznie realizować w 

kontekście sieci Natura 2000 większość celów wymienionych w unijnej strategii ochrony 

różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.; np. można zwalczać inwazyjne gatunki obce 

występujące na obszarach Natura 2000 i wokół tych obszarów poprzez ich monitorowanie i 

usuwanie, rozwijać zieloną infrastrukturę przez zwiększenie łączności sieci oraz utrzymywać 

lub rozwijać usługi ekosystemowe (takie jak m.in. ochrona przed powodzią i poprawa jakości 

wody) poprzez działania związane z ochroną przyrody prowadzące do zachowania lub rozwoju 

tych funkcji na danym obszarze lub w całej sieci w regionie.  

Projekty LIFE dotyczące różnorodności biologicznej odnoszą się do celów 2-5 unijnej strategii 

ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. Najbardziej właściwe projekty LIFE 

dotyczące różnorodności biologicznej stosują innowacyjne rozwiązania lub badają sektory i 

procesy, które nie były dotąd przedmiotem klasycznych  projektów LIFE dotyczących przyrody. 

Wnioskodawcy powinni dokładnie zapoznać się z tematami projektów LIFE dotyczących 

różnorodności biologicznej, aby ustalić, dla jakiej tematyki odpowiednia będzie najlepsza 

praktyka.  

 
 
  

 

Projekty LIFE dotyczące przyrody i projekty LIFE dotyczące różnorodności biologicznej 

powinny przede wszystkim skupiać się na ochronie przyrody i/lub zatrzymaniu procesów utraty 

różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów. Projektu, który może mieć 

pozytywny, lecz drugorzędny wpływ na przyrodę i różnorodność biologiczną oraz którego 

                                                           
12 Cel 2: Utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich funkcji. 
13 Cel 3: Zwiększenie wkładu rolnictwa i leśnictwa w utrzymanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej . 
14 Cel 4: Zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych. 
15 Cel 5: Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych. 
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główny cel dotyczy innego priorytetu tematycznego w zakresie środowiska (np. wód), nie 

należy składać w ramach obszaru priorytetowego Przyroda i różnorodność biologiczna 

programu LIFE. Należy zapoznać się z dokumentami: „Wytyczne dla wnioskodawców LIFE 

2019 - Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami” i „Dokument 

wprowadzającym do programu LIFE”. Projekt dotyczący ochrony przyrody i/lub zahamowania 

procesu utraty różnorodności biologicznej i degradacji ekosystemów, którego zasadniczym 

celem są kampanie na rzecz podnoszenia świadomości, należy złożyć w ramach obszaru 

priorytetowego Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska programu LIFE. 
 

Przedmiotem projektów LIFE dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej może być 

wyłącznie dzika fauna i flora oraz siedliska naturalne i półnaturalne. Projekty lub działania w 

ramach projektów, które dotyczą ochrony udomowionych gatunków zwierząt lub odmian roślin, 

nie kwalifikują się do finansowania. 

 
Mimo że większą część sieci Natura 2000 stanowią obszary, na których przyrodę i krajobraz w 

poważnym stopniu ukształtowała działalność człowieka, w dalszym ciągu istnieją znaczące 

obszary pierwotne lub zbliżone do pierwotnych. Komisja Europejska opublikowała wytyczne 

dotyczące ochrony obszarów pierwotnych w ramach sieci Natura 200016 , które wskazują na 

konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na te cenne obszary. W kontekście europejskim, a 

zwłaszcza w kontekście sieci Natura 2000, należy zauważyć, że istnieje szereg mniej albo 

bardziej naturalnych obszarów, w zależności od intensywności oddziaływania człowieka. Z 

tego względu pierwotność to pojęcie względne, które da się zmierzyć w pewnym kontinuum, 

gdzie na jednym końcu jest obszar pierwotny, a na drugim użytkowany grunt marginalny. Tzw. 

rewilding to proces przywracania obszaru do stanu pierwotnego, którego ostatnim etapem jest 

obszar pierwotny. Proces ten opiera się na zastosowaniu naturalnych procesów mających na 

celu stworzenie trwałych i efektywnych kosztowo systemów zarządzania obszarami sieci 

Natura 2000 tak, aby uniknąć cyklicznych działań w zakresie zarządzania. Wnioskodawcy 

mogą rozważyć takie podejście pod uwagę, kiedy tylko okoliczności będą wskazywać, że 

może ono okazać się najbardziej efektywnym kosztowo sposobem zapewnienia właściwego 

stanu ochrony siedlisk i gatunków. Oczywiście, podejście to nie mogłoby zastąpić aktualnie 

stosowanych najlepszych praktyk, ale można by je przetestować jako komplementarny sposób 

ochrony różnorodności biologicznej w przypadku gatunków i siedlisk zidentyfikowanych w 

dyrektywach ptasiej i siedliskowej. W stosownych przypadkach wnioskodawcy przygotowujący 

swoje wnioski powinni zapoznać się z wyżej wskazanymi wytycznymi. 

 
 

Natura 2000 jest największa siecią obszarów chronionych na świecie. Większość 

powierzchni sieci jest własnością prywatną. Realizacja celów sieci Natura 2000 będzie 

możliwa tylko dzięki szerszemu zakresowi zaangażowania prywatnych właścicieli i 

użytkowników gruntów.  
 
 

Kwestię tę przeanalizowano w dwóch dokumentach,17 w których przedstawiono szczegółowe 

informacje na temat ochrony gruntów prywatnych w Europie w porównaniu z podobnymi 

                                                           
16 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/wilderness/pdf/WildernessGuidelines.pdf 
17 LIFE and Land Stewardship (LIFE i odpowiedzialne zarządzanie gruntami): 

http://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/generalpublications/documents/life_la 

nd_stewardship.pdf 

Alternative Ways to Support Private Land Conservation (Alternatywne sposoby wspierania ochrony gruntów 

prywatnych) : 

http://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/generalpublications/documents/suppo 

rt_land_conservation.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/wilderness/pdf/WildernessGuidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/generalpublications/documents/life_land_stewardship.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/generalpublications/documents/life_land_stewardship.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/generalpublications/documents/life_land_stewardship.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/generalpublications/documents/support_land_conservation.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/generalpublications/documents/support_land_conservation.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/generalpublications/documents/support_land_conservation.pdf
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inicjatywami w innych częściach świata.  
 

Ochrona gruntów prywatnych jest obecnie jednym z działań w ramach Planu działań na rzecz 

przyrody, ludzi i gospodarki.18 W ramach programu LIFE sfinansowano dwa projekty 

przygotowawcze,19 mające na celu dalszy rozwój inicjatyw w zakresie ochrony gruntów 

prywatnych i ustanowienie Europejskiej Sieci Ochrony Gruntów Prywatnych. 
 

Wnioskodawcy są również proszeni o uwzględnienie w czasie konstruowania projektów ochrony 

gruntów prywatnych i dokonanie przeglądu dostępnego doświadczenia i wiedzy. W 

stosownych przypadkach należy wziąć pod uwagę koordynację z wyżej wymienionymi 

projektami przygotowawczymi. 

 

Realizowane w przeszłości projekty LIFE objęły ponad połowę gatunków ptaków i ryb 

wymienionych w dyrektywach. Z drugiej strony, w projektach dotychczas nie uwzględniono wielu 

gatunków bezkręgowców, gadów lub roślin naczyniowych. 
 

Z tego względu wnioskodawcy są proszeni o uwzględnienie zalecenia zorganizowanego w 

2018 r. spotkania platformy LIFE ds. bezkręgowców, na którym skonstatowano, że w dalszym 

ciągu bezkręgowce nie są w dostatecznym stopniu obecne w programie LIFE. Zaleca się, aby 

stosowne projekty skupiały się na jakości siedliska przedmiotowych gatunków i łączności siedliska 

w konkretnych przypadkach. Ponadto projekty te powinny zawsze skupiać sie na  poprawie 

postrzegania bezkręgowców przez opinię społeczną oraz na informowaniu o ich znaczeniu dla 

różnorodności biologicznej i ich roli funkcjonalnej (np. jako zapylaczy) .   

 

2.2 Projekty LIFE dotyczące przyrody 
 

 

2.2.1  Ogólny zakres i cele 
 

Projekty LIFE dotyczące przyrody mają na celu wspieranie dalszego rozwoju, wdrażania i 

zarządzania siecią Natura 2000, w szczególności przez zastosowanie, rozwój, testowanie i 

prezentację podejść, najlepszych praktyk i rozwiązań. 
 

Projekty należy konstruować w taki sposób, aby przyniosły europejską wartość dodaną pod 

względem ich zasięgu, korzyści w zakresie ochrony, powielania i przenoszenia rozwiązań oraz 

ponadnarodowego zakresu.  
 

Ze swoim obszarem aktualnie obejmującym prawie 18% powierzchni lądowej państw 

członkowskich UE, a także blisko 217 000 km2 obszarów morskich, sieć Natura 2000 stanowi 

główny system ochrony różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej. Jednak nawet w 

ramach sieci Natura 2000 znaczna część flory i fauny oraz typów siedlisk przyrodniczych 

będących przedmiotem zainteresowania Unii, określonych przez dyrektywy siedliskową i 

ptasią, nadal znajduje się w niewłaściwym stanie ochrony. Natura 2000 jest również 

kluczowym elementem europejskiej zielonej infrastruktury, która zapewnia korzyści dzięki 

swoim licznym usługom ekosystemowym. 
 

Przez wiele lat w przyszłości wszelkie projekty mające na celu poprawę zarządzania 

obszarami sieci Natura 2000 i/lub ich odtworzenie pozostaną najważniejszym priorytetem 

                                                           
18 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm 
19 Land Is Forever – Ziemia jest wieczna (LIFE ELCN): https://www.europeanlandowners.org/projects/land-is-for-

ever; European Private Land Conservation Network (ELCN) - Europejska Sieć Ochrony Gruntów Prywatnych :  

http://www.elcn.eu/ 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
https://www.europeanlandowners.org/projects/land-is-for-ever
https://www.europeanlandowners.org/projects/land-is-for-ever
http://www.elcn.eu/
http://www.elcn.eu/


25  

finansowania projektów LIFE dotyczących przyrody. Gatunki i siedliska objęte projektami LIFE 

dotyczącymi przyrody muszą być wymienione w załącznikach do dyrektyw ptasiej 

(2009/147/WE) i siedliskowej (92/43/EWG).  

 

Projekty LIFE dotyczące przyrody na ogół skupiają się na konkretnych działaniach ochronnych 

i są zorientowane na rezultaty, co oznacza, że ich realizacja musi prowadzić do bezpośredniej i 

trwałej poprawy stanu ochrony gatunków i siedlisk, dla ochrony których zaproponowano 

ustanowienie obszarów Natura 2000 lub je ustanowiono.  
 

Kwalifikowalność projektów LIFE dotyczących przyrody zależy od objętych nimi gatunków lub 

siedlisk. Projekty można  podzielić w następujący sposób: 
 

Działania na określonym obszarze: 

 

 Gatunki ptaków objęte działaniami na określonym obszarze muszą być wymienione w 

załączniku I do dyrektywy ptasiej lub należeć do regularnie pojawiających się  

gatunków ptaków wędrownych. 

 

 Wszystkie stanowiące przedmiot projektu typy siedlisk i/lub gatunki inne niż gatunki 

ptaków muszą być wymienione w załączniku I lub II do dyrektywy siedliskowej. 

Działania na określonym obszarze na rzecz gatunków wymienionych w załączniku IV, 

a niewymienionych w załączniku II są możliwe pod pewnymi warunkami (zob. punkt 

2.4.3). 
 

Działania w celu ochrony gatunków (tj. niezależne od określonego obszaru): 

 

 Gatunki ptaków objęte działaniami muszą być wymienione w załączniku I lub II do 

dyrektywy ptasiej lub należeć do regularnie pojawiających się gatunków ptaków  

wędrownych. 

 Wszystkie stanowiące przedmiot projektu gatunki inne niż gatunki ptaków muszą być 

wymienione w załącznikach II, IV i/lub V do dyrektywy siedliskowej. 

 

2.2.2  Zasięg geograficzny 
 

Projekty LIFE dotyczące przyrody muszą być realizowane na terytorium lądowym i/lub morskim 

państw członkowskich UE,  do których zastosowanie mają dyrektywy ptasia i siedliskowa20. 

Jednakże można realizować określone działania poza UE pod warunkiem, że wnioskodawca 

przedstawi pełne informacje wyjaśniające, dlaczego takie działania są potrzebne do 

osiągnięcia unijnych celów środowiskowych i zapewnienia skuteczności interwencji podjętych 

na terytorium państw członkowskich, do którego mają zastosowanie Traktaty. Współpraca 

ponadnarodowa jest zalecana w przypadku, gdy może podnieść europejską wartość dodaną 

działań w ramach projektu. 

 

2.2.3 Tematyka projektów  
 

Zgodnie z wieloletnim programem prac na lata 2018-2020 dla programu LIFE, status 

priorytetowy przyznano projektom o następującej tematyce, przyczyniającym się do 

osiągnięcia celu 1 strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., jakim jest 

                                                           
20 Należy zauważyć,  że te dwie dyrektywy nie mają zastosowania do francuskich departamentów zamorskich, 

dlatego projekty LIFE dotyczące przyrody w tych departamentach nie kwalifikują się do finansowania. 
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pełne wdrożenie dyrektyw ptasiej i siedliskowej: 

 
1. Poprawa stanu ochrony typów siedlisk lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty21 na podstawie unijnych dyrektyw ptasiej i siedliskowej ukierunkowana na obszary 

Natura 2000 zaproponowane lub wyznaczone dla tych typów siedlisk lub dla tych gatunków.22 

 
2. Projekty mające na celu poprawę stanu ochrony typów siedlisk lub gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty pod warunkiem, że ich stan nie jest 

„właściwy/bezpieczny i niepogarszający się” lub „nieznany”, zgodnie z najnowszymi 

ocenami ogólnymi przeprowadzonymi przez państwa członkowskie na odpowiednim poziomie 

geograficznym, zgodnie z art. 17 dyrektywy siedliskowej, lub najnowszymi ocenami, zgodnie z 

art. 12 dyrektywy ptasiej, i oceną ptaków na poziomie UE. 

 

3. Wdrażanie morskiego komponentu dyrektyw siedliskowej i ptasiej oraz powiązanych 

przepisów w ramach wskaźnika 1 dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej w 

przypadkach, w których projekty takie dotyczą głównie jednego z następujących działań lub 

szeregu następujących działań: 

— uzupełnienia i sfinalizowania krajowych inwentaryzacji dotyczących ustanawiania 

przybrzeżnej sieci obszarów Natura 2000, 

— odnowy obszarów morskich objętych siecią Natura 2000 i zarządzania nimi, w tym 

przygotowania i wdrożenia planów zarządzania obszarami, 

— działań ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów związanych z gatunkami, siedliskami 

lub obszarami między ochroną środowiska morskiego a rybakami lub innymi użytkownikami 

środowiska morskiego, a także działań łączących środki ochrony ze zrównoważonym 

korzystaniem z obszarów Natura 2000 i/lub  

—  podejścia demonstracyjnego lub innowacyjnego do oceny lub monitorowania wpływu 

działalności człowieka na najważniejsze siedliska i gatunki morskie oraz ich zastosowania jako 

narzędzia wprowadzania konkretnych środków ochrony. 

Wnioskodawcy powinni dokładnie wyjaśnić, czy i w jaki sposób ich wnioski wchodzą w zakres 

najwyżej dwóch z tych tematów projektów. 

Lista ta nie wyklucza możliwości składania wniosków dotyczących tematyki niewymienionej 

powyżej, ale wpisującej się w ogólny zakres i cele projektów LIFE dotyczących przyrody. 

Należy jednak zauważyć, że wnioski, które nie dotyczą powyższych tematów, nie mogą 

otrzymać punktów na podstawie piątego kryterium przyznawania finansowania „Wsparcie dla 

realizacji tematyki projektów” i  z tego powodu mają mniejsze szanse na wybranie i otrzymanie 

finansowania niż inne kwalifikujące się projekty o porównywalnej jakości, które dotyczą 

jednego z powyższych tematów projektów. Należy pamiętać, że aby wniosek został uznany za 

dotyczący jednego z powyższych tematów projektów, musi on spełnić wszystkie wymagania 

dla danego tematu. Należy zauważyć, że maksymalna ocena punktowa (10) na podstawie 

piątego kryterium przyznawania finansowania „Wsparcie dla realizacji tematyki projektów” 

będzie przyznawana wyłącznie tym wnioskom, które wyraźnie i w pełni odpowiadają 

przynajmniej jednemu z powyższych tematów, przy czym wskazanie dwóch tematów nie 

przekłada się na wyższą ocenę punktową. Nie można wybrać więcej niż dwa tematy projektów. 

Nie wybierając żadnego tematu projektu, wnioskodawca oświadcza, że wniosek nie jest 

                                                           
21Użyte w tym kontekście określenie „przedmiot zainteresowania Wspólnoty” należy rozumieć jako „przedmiot 

zainteresowania Unii”. 
22Narzędziami wdrażania projektów o tej tematyce są odpowiednie ramy działań priorytetowych oraz plany 

działania na rzecz siedlisk i/lub gatunków. 
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zgodny z którymkolwiek z tematów projektów i przyznaje, że projektowi nie można przyznać 

żadnych punktów w ramach oceny punktowej na podstawie piątego kryterium przyznania 

finansowania. Ponadto  pod uwagę brane będą wyłącznie te tematy, które zostały wskazane 

przez wnioskodawcę. Nie będzie weryfikowane to, czy projekt być może odpowiada któremu z 

innych tematów, którego wnioskodawca nie zaznaczył. Bardziej szczegółowe informacje 

przedstawiono w „Zasadach oceny wniosków  programu LIFE 2019”.  

 

2.3 Projekty LIFE dotyczące różnorodności biologicznej 
 

 

2.3.1 Ogólny zakres  
 

Projekty LIFE dotyczące różnorodności biologicznej muszą przyczyniać do realizacji celów i 

działań w ramach unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., w 

tym celu przewodniego na 2020 r., jakim jest „Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej 

i degradacji funkcji ekosystemów w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie 

największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utracie różnorodności 

biologicznej na świecie”, innych niż te, które już są przedmiotem projektów LIFE dotyczących 

przyrody. 

 

Projekty LIFE dotyczące różnorodności biologicznej muszą być zgodne z krajowymi lub 

regionalnymi strategiami ochrony różnorodności biologicznej (jeśli istnieją).  
 

Projekty należy konstruować w taki sposób, aby przyniosły europejską wartość dodaną pod 

względem ich zasięgu, korzyści w zakresie ochrony, powielania i przenoszenia rozwiązań oraz 

ponadnarodowego zakresu. 
 

W przypadku realizacji (nawet częściowo) projektów służących osiągnięciu celów 2, 3, 4 lub 5 

strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. na obszarach Natura 2000, 

zaplanowane środki muszą wpisywać się w cele ochrony obszaru, plan zarządzania obszarem 

lub równoważne instrumenty, lub też w decyzję o wyznaczeniu specjalnego obszaru ochrony 

(SOO).  

 

2.3.2 Zasięg geograficzny 
 

Projekty LIFE dotyczące różnorodności biologicznej są na ogól realizowane na terytorium 

lądowym i/lub morskim państw członkowskich UE. Obejmuje to również francuskie 

departamenty zamorskie. Jednakże, można realizować określone działania poza UE (w tym w 

krajach i terytoriach zamorskich) pod warunkiem, że wnioskodawca przedstawi pełne 

informacje wyjaśniające, dlaczego takie działania są potrzebne do osiągnięcia unijnych celów 

środowiskowych (np. działań na rzecz unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej)  i 

zapewnienia skuteczności interwencji podjętych na terytorium państw członkowskich, do 

którego mają zastosowanie Traktaty. 
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2.3.3 Tematyka projektów  
 

Zgodnie z wieloletnim programem prac na lata 2018-2020 dla programu LIFE, status 

priorytetowy przyznano projektom o następującej tematyce, przyczyniającym się do 

osiągnięcia celów 2, 3, 4 i 5 strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.: 

 
1. Opracowanie i wdrożenie planów zielonej infrastruktury23 i działań poprawiających stan 

ekosystemów i usług ekosystemowych24 i/ub łączności między obszarami Natura 2000 lub 

innymi obszarami chronionymi; 
 

Opracowanie i zastosowanie możliwych do powielenia w szerokim zakresie metod lub technik 

powiązanych z zieloną infrastrukturą, które skutecznie łagodzą negatywny wpływ, jaki 

infrastruktura energetyczna lub transportowa wywierają na różnorodność biologiczną, poprzez 

wzmocnienie łączności. Wspomniane techniki lub metody powinny być bardziej opłacalne niż 

już oferowane na rynku rozwiązania równoważne jakościowo oraz – w stosownych 

przypadkach – prowadzić do nieodpłatnie współdzielonych rozwiązań lub do opracowania norm 

technicznych.  
 

2. Opracowanie i zastosowanie narzędzi ukierunkowanych na włączenie kwestii 

różnorodności biologicznej do decyzji finansowych i gospodarczych w celu zapewnienia 

– w drodze ochrony i odnowy różnorodności biologicznej zapewnionej podczas trwania 

projektu – zerowej utraty różnorodności biologicznej netto lub wzmocnienia usług 

ekosystemowych przynoszących dochód 25. 

 

3.   Ukierunkowanie na gatunki lub siedliska zagrożone, których nie objęto załącznikami do 

dyrektywy siedliskowej, ale które posiadają status gatunku „zagrożonego” lub gorszy w 

Europejskiej Czerwonej Księdze Gatunków26 lub Siedlisk27  Zagrożonych lub w Czerwonej 

Księdze Gatunków Zagrożonych publikowanej przez IUCN (28) w przypadku tych gatunków, 

których nie uwzględniono w Europejskiej Czerwonej Księdze28. 
 

4. Rozwiązywanie problemu inwazyjnych gatunków obcych29 poprzez badanie i 

realizowanie następujących trzech kroków w odpowiedniej skali przestrzennej i w sposób 

kompleksowy: 

— zapobieganie wprowadzaniu inwazyjnych gatunków obcych, w szczególności przez 

blokowanie priorytetowych dróg ich wprowadzania,  

 

                                                           
23 Zielona infrastruktura to strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi 

obiektami 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 w środowisku miejskim. Zob. http://eur- 

lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249  
24 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm 
25 Zob. przykłady na Platformie ds. Biznesu i Różnorodności Biologicznej 

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/resources/index_en.htm  
26 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.htm  
27 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm  
28 http://www.iucnredlist.org/ 
29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie 

działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków 

obcych (Dz. U. L 317 z 4.11.2014, s. 35) oraz w ramach celu 5 strategii ochrony różnorodności biologicznej lub w 

ramach dążenia do wniesienia wkładu w osiągnięcie poziomu ochrony określonego we wskaźniku 2 – Gatunki 

obce, pkt 2 załącznika I do dyrektywy 2008/56/WE. 

http://eur-/
http://eur-/
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/resources/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm
http://www.iucnredlist.org/
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— stworzenie systemu ich wczesnego wykrywania i szybkiego zwalczania, oraz  

 

— zwalczanie, kontrolowanie lub opanowanie zadomowionych inwazyjnych gatunków obcych.  

Należy określić działania w zakresie tych projektów w celu poprawienia istniejących – lub 

wprowadzenia nowych – ram technicznych, administracyjnych lub prawnych na właściwym 

poziomie, w szczególności – lecz nie tylko – w odniesieniu do gatunków zamieszczonych w 

wykazie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii zgodnie z art. 4 ust. 

1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 1143/201430.  

Objaśnienia: Jeżeli dany krok został już podjęty niezależnie od projektu lub jego podjęcie jest 

niemożliwe w kontekście projektu, działania w ramach projektu powinny być przynajmniej 

wyraźnie osadzone w szerszych ramach, które łączą wszystkie trzy kroki. 

 

Projekty LIFE dotyczące obcych gatunkach inwazyjnych powinny udostępniać swoje wyniki i 

dane w oficjalnym systemie wspierającym wdrożenie rozporządzenia 1143/2014, tj. w 

europejskiej sieci informacyjnej na temat gatunków obcych31. 

 
Wnioskodawcy powinni dokładnie wyjaśnić, czy i w jaki sposób ich wnioski wchodzą w zakres 

najwyżej dwóch z tych tematów projektów.  
 

Lista ta nie wyklucza możliwości składania wniosków dotyczących tematyki niewymienionej 

powyżej, ale wpisującej się w ogólny zakres i cele projektów LIFE dotyczących przyrody. 

Należy jednak zauważyć, że wnioski, które nie dotyczą powyższych tematów, nie mogą 

otrzymać punktów na podstawie piątego kryterium przyznawania finansowania „Wsparcie dla 

realizacji tematyki projektów” i  z tego powodu mają mniejsze szanse na otrzymanie wysokich 

ogólnych ocen punktowych. Należy pamiętać, że aby wniosek został uznany za dotyczący 

jednego z powyższych tematów projektów, musi on spełnić wszystkie wymagania dla danego 

tematu. Należy również zauważyć, że maksymalna ocena punktowa (10) na podstawie piątego 

kryterium przyznawania finansowania „Wsparcie dla realizacji tematyki projektów” będzie 

przyznawana wyłącznie tym wnioskom, które wyraźnie i w pełni odpowiadają wybranemu 

tematowi. Nie można wybrać więcej niż dwa tematy projektów. Nie wybierając żadnego tematu 

projektu, wnioskodawca oświadcza, że wniosek nie jest zgodny z którymkolwiek z tematów 

projektów i przyznaje, że projektowi nie można przyznać żadnych punktów w ramach oceny 

punktowej na podstawie piątego kryterium przyznania finansowania. Ponadto pod uwagę 

brane będą wyłącznie te tematy, które zostały wskazane przez wnioskodawcę. Nie będzie 

weryfikowane to, czy projekt być może odpowiada któremu z innych tematów, którego 

wnioskodawca nie zaznaczył. Bardziej szczegółowe informacje przedstawiono w „Zasadach 

oceny wniosków  programu LIFE 2019”. 
 
 

2.4   Jak przygotować wniosek dla projektów LIFE dotyczących przyrody lub 
różnorodności biologicznej?  
 

 

Projekty należy konstruować w taki sposób, aby zapewniały potencjalną możliwość powielania 

lub przeniesienia kluczowych działań w ramach projektu oraz aby stworzyły warunki dla 

rzeczywistego powielenia i przeniesienia proponowanych rozwiązań najpóźniej po zakończeniu 

                                                           
30 Wykaz jest przedmiotem regularnych aktualizacji, np. w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1141 

z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmującym wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie 

dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (Dz. U. L 189 z 

14.7.2016, s. 4). 
31 EASIN: https://easin.jrc.ec.europa.eu/ 
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realizacji projektu. Należy zauważyć, że potencjał powielania i przeniesienia rozwiązań 

projektowych w inne miejsce wykracza poza rozpowszechnianie, transfer wiedzy i tworzenie 

sieci. Zob. bardziej szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i opisu działań w ramach 

projektów w punktach 2.4.3 i 3.2.4. 

 

2.4.1 Część budżetu przeznaczona na konkretne działania ochronne („zasada 

25%”)  

Przynajmniej 25% całkowitego budżetu kwalifikowalnego projektu LIFE dotyczącego 

przyrody lub różnorodności biologicznej należy przeznaczyć na „konkretne działania 

ochronne”.  

Zdecydowanie zaleca się, aby projekty LIFE dotyczące przyrody lub różnorodności 

biologicznej przewidywały znacząco więcej niż 25% budżetu na konkretne działania 

ochronne. Podczas oceny wniosku niektóre działania mogą zostać uznane za 

niekwalifikowalne, a następnie wykreślone z wniosku. Ponadto wnioskodawca może uważać 

pewne działania za konkretne, podczas gdy zespół dokonujący wyboru może mieć odmienne 

zdanie (np. działania dotyczące inwentaryzacji, podręczników zarządzania, monitoringu, 

komunikacji z interesariuszami itp. nie są uważane za konkretne działania ochronne). Jeżeli 

procent budżetu przeznaczonego na konkretne działania spadnie poniżej 25%, cały projekt 

może zostać z tego powodu odrzucony. 

 

Działania w ramach projektu mające na celu ochronę przyrody muszą wyraźnie stanowić 

działania tego rodzaju. Muszą być w całości konkretnymi działaniami ochronnymi, a nie 

połączeniem takich działań z innymi czynnościami, chyba że można łatwo zidentyfikować 

budżet przeznaczony na takie poddziałania. 

 

Co to są konkretne działania ochronne? 

 

W tym kontekście „konkretne działania ochronne” oznaczają takie działania, które bezpośrednio 

poprawiają stan ochrony / stan ekologiczny gatunków, siedlisk, lub usług ekosystemowych 

stanowiących przedmiot projektu (lub spowalniają / zatrzymują / odwracają proces pogorszania 

się ich stanu).  

 

Działania przygotowawcze (np. planowanie i przygotowywanie konkretnych działań 

ochronnych) oraz zakup gruntu / dzierżawa / opłaty kompensacyjne zaliczają się do tych 25% w 

zakresie, w jakim działania te są bezpośrednio niezbędne do wykonania konkretnych działań w 

okresie realizacji projektu.  

 

Monitorowanie reintrodukowanych gatunków uważa się za działania konkretne wyłącznie 

wtedy, gdy może spowodować zmianę kierunku działań związanych z przywracaniem 

gatunków.  

 

W wyjątkowych okolicznościach środki zapobiegawcze (w tym monitorowanie) konieczne do 

wykrycia większych zagrożeń i zapobiegania nim – w przypadku zagrożeń, które mogą mieć 

poważny wpływ na siedlisko lub gatunek stanowiący przedmiot projektu – można uznać za 

konkretne środki, nawet jeśli nie poprawiają w okresie realizacji projektu stanu ochrony 

siedliska naturalnego lub półnaturalnego, ekosystemu lub dzikich gatunków stanowiących 

przedmiot projektu. Za takie wyjątkowe okoliczności uważa się sytuację, w której: 

 

- we wniosku przedstawiono jasne dowody (np. dokumentację poprzednich zdarzeń, dane 
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statystyczne itp.) świadczące o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzenia, któremu 

należy zapobiec oraz poważnym poziomie jego niekorzystnego wpływu na przedmiotowe 

siedlisko naturalne lub półnaturalne, ekosystem lub dziki gatunek; 

 

- w okresie realizacji projektu podjęto wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić gotowość do 

użycia środków reagowania na niekorzystne zdarzenie w razie jego wystąpienia, oraz 

dokładnie je przetestowano w odpowiedniej skali; 

 

- beneficjent identyfikuje i wyjaśnia wszelki niekorzystny wpływ środków zapobiegawczych, 

które mogą mieć wpływ na siedlisko naturalne lub półnaturalne, ekosystem lub dziki gatunek; 

 

- beneficjenci zobowiązują się dalej utrzymać i stosować opracowane mechanizmy i środki 

przez okres przynajmniej 3 lat od zakończenia realizacji projektu. 

 

Ochrona prawna będzie uważana za konkretne działanie ochronne tylko wtedy, gdy zostanie w 

pełni osiągnięta w czasie trwania projektu. 

Działania mające na celu wywarcie wpływu na zachowanie kluczowych interesariuszy (np. 

rolników, myśliwych, rybaków, turystów), tak aby pośrednio uzyskać korzyści dla o obszaru  / 

przedmiotowych gatunków / siedlisk, mogą zostać uznane za konkretne działania ochronne po 

spełnieniu wszystkich poniższych warunków: 

 

a) niewłaściwe zachowanie wymienionych interesariuszy stanowi poważne zagrożenie   

dla obszaru/gatunku/siedliska objętego działaniem; 

b)  głównym celem działania jest zmiana zachowania konkretnych grup interesariuszy w 

określony sposób, który wyraźnie pozytywnie wpłynie w określony sposób na 

siedlisko/gatunek;  

c)  wspomniane zachowanie ma ulec zmianie w okresie realizacji projektu; 

d)  dane działanie jest w wystarczający sposób określone ilościowo (liczba osób objętych 

działaniem, odsetek osób, których zachowanie uległo korzystnej zmianie w okresie 

realizacji projektu, oszacowanie, jeśli jest to możliwe, korzystnego wpływu na 

gatunki/siedliska objęte działaniem itp.); 

e)  dana  zmiana jest wyraźnie monitorowana w ramach projektu w celu sprawdzenia 

wyników. 
 

Działania związane z zarządzaniem ruchu odwiedzających (np. ogrodzenia, szlaki) będą 

uważane za konkretne działania ochronne tylko wtedy, gdy wnioskodawca wykaże, że 

odwiedzający już mają bezpośredni negatywny wpływ na stan ochrony danych 

siedlisk/gatunków. 

 

Wyjątki od wymogów dotyczących konkretnych działań ochronnych  

 

Wnioski przeznaczające mniej niż 25% budżetu na konkretne działania ochronne na ogół 

uznaje się za niekwalifikujące się do finansowania. W przypadku projektów LIFE dotyczących 

przyrody istnieją jednakże dwa wyjątki od tej zasady: 

 

 

 Projekty dotyczące wyznaczania obszarów morskich: Projekty dotyczące prac 

inwentaryzacyjnych i planów wyznaczenia nowych przybrzeżnych obszarów morskich 

sieci Natura 2000 (na wodach przybrzeżnych albo terytorialnych) lub ich poszerzania 
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nie muszą przewidywać konkretnych działań ochronnych (definicję terminu 

„przybrzeżny” w kontekście obszarów morskich sieci Natura 2000 podano się na stronie 

7 w punkcie 2.6 „Wytycznych w sprawie ustanowienia sieci Natura 2000 w środowisku 

morskim” - 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/marine_guidelines.pdf). 

Każdy wniosek musi jednakże zawierać zobowiązanie właściwego 

ministerstwa/organu dotyczące wyznaczenia danych obszarów jako obszarów sieci 

Natura 2000 przed zakończeniem realizacji projektu, przy czym właściwy organ musi 

być beneficjentem projektu (beneficjentem koordynującym lub współbeneficjentem). 

Wyznaczenie obszaru musi być przedmiotem określonego działania w ramach projektu, 

za realizację którego odpowiada właściwy organ.  

 

 Projekty dotyczące art. 11:: Projekty LIFE dotyczące przyrody, które mają na celu 

wsparcie i/i dalszy rozwój nadzoru nad stanem ochrony naturalnych siedlisk i 

gatunków ujętych w dyrektywach ptasiej i siedliskowej (w rozumieniu art. 11 dyrektywy 

siedliskowej), nie muszą obejmować konkretnych działań ochronnych. W każdym 

takim przypadku właściwy organ odpowiedzialny za monitorowanie na podstawie 

art. 11 musi być beneficjentem projektu (beneficjentem koordynującym lub 

współbeneficjentem). Wnioski przewidujące rutynowe monitorowanie lub jedynie 

poprawę monitorowania na szczeblu lokalnym nie zostaną uznane za kwalifikowalne 

w ramach tego wyjątku. 
 

 
 

2.4.2  Powtarzające się działania w ramach zarządzania obszarem lub gatunkiem  

Powtarzające się działanie w ramach zarządzania to działanie, które należy wykonywać 

okresowo (przynajmniej raz w roku) w celu utrzymania stanu ochrony gatunku, siedliska lub 

ekosystemu.  

Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą trwających działań (zob. punkt 1.6.12), trwające 

powtarzające się działania z zasady nie kwalifikują się do finansowania. Na przykład nadzór 

nad obszarem, okresowe wykaszanie lub działania w ramach długoterminowego 

monitorowania, które już trwały przed rozpoczęciem projektu, na ogół nie są kwalifikowalne. 
 

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

projektów LIFE dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej. W szczególności 

powtarzające się działania o wartości pilotażowo-demonstracyjnej mogą zostać uznane za 

kwalifikujące się do finansowania. 

 

Jednakże projekty przewidujące powtarzające się działania muszą w wystarczającym stopniu 

wykazywać długoterminową trwałość i europejską wartość dodaną planowanych działań. Z 

tego powodu wnioskodawca musi wyraźnie zobowiązać się, że po zakończeniu projektu jego 

beneficjenci będą kontynuować realizację wszelkich powtarzających się działań rozpoczętych i 

realizowanych w trakcie projektu, a także musi wyjaśnić sposób ich dalszego finansowania. 

Realizacja tego zobowiązania zostanie zweryfikowana w momencie płatności końcowej, kiedy 

Instytucja Zamawiająca sprawdzi, czy powtarzające się działania są w dalszym ciągu 

realizowane z wymaganą okresowością lub czy zostały spełnione wszystkie warunki 

administracyjne i budżetowe w celu kontynuowania tych działań w stosownym czasie. Przy 

braku zapewnienia, że powtarzające się działania będą kontynuowane po zakończeniu 

realizacji projektu, wszystkie związane z nimi koszty nie będą kwalifikowalne. 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/marine_guidelines.pdf
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2.4.3 Rodzaje działań 

Przygotowując wniosek, należy wyraźnie wyróżnić następujące główne rodzaje działań 

kwalifikowalnych:  

 

 Działania przygotowawcze (działania A);  

 Zakup gruntu / dzierżawa gruntu i/lub opłaty kompensacyjne za prawo użytkowania 

gruntu (działania B),  

 Działania ochronne (działania C),  

 Monitorowanie i ocena efektów działań w ramach projektu (działania D), 

  Działania z zakresu komunikacji i upowszechniania (działania E), 

 Zarządzanie projektem i monitorowanie postępów (działania F). 

  

Aby działania zostały uznane za kwalifikujące się do finansowania, muszą spełnić wszystkie 

poniższe warunki:  

 

 należy dobrze uzasadnić potrzebę takiego działanie w świetle celów projektu;  

oraz   

 należy zagwarantować długoterminową trwałość inwestycji.  

 
Działania przygotowawcze (działania A) 

 

Zgodnie z ogólną zasadą, wszystkie działania przygotowawcze muszą skutkować praktycznymi 

informacjami i/lub zaleceniami, które mogą być wprowadzone w życie i stosowane bez 

konieczności prowadzenia dalszych prac przygotowawczych. Ponadto, w wyjątkowych 

przypadkach, jeżeli działania przygotowawcze nie prowadzą do bezpośredniego wdrożenia 

działań w okresie realizacji projektu, wniosek powinien zawierać wystarczające wyjaśnienia, 

zobowiązania i gwarancje wykazujące, że zapewniona jest ich skuteczna realizacja po 

zakończeniu  projektu. Większość projektów przewiduje działania przygotowawcze.  

 

Działania przygotowawcze: 
 

 powinny być wyraźnie związane z celem/celami projektu; 

 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 1.6.14 niniejszych wytycznych, 

 nie powinny stanowić inwentaryzacji nowych lub istniejących obszarów Natura 2000, z 

wyjątkiem przybrzeżnych morskich obszarów morskich: 

 

Działania przygotowawcze mogą obejmować m.in.:  

 

 działania przygotowawcze dotyczące działań ochronnych w ramach projektu (projekty 

techniczne, procedury uzyskania pozwoleń, konsultacje z interesariuszami itd.);  

 sporządzanie planów zarządzania obszarami Natura 2000;  

 sporządzanie, monitorowanie i przegląd inicjatyw strategicznych związanych z celami 

lub działaniami w ramach strategii ochrony różnorodności biologicznej (na szczeblu 
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międzynarodowym, regionalnym lub lokalnym), niekoncentrujących się na sieci Natura 

2000;  

 opracowywanie planów działań ochronnych dla gatunków lub typów siedlisk określonych 

w dyrektywach ptasiej i siedliskowej;  

 opracowanie planów działania dotyczących inwazyjnych gatunków obcych, w 

szczególności dotyczących dróg ich wprowadzania i rozprzestrzeniania lub opracowanie 

planu nadzoru i wczesnego ostrzegania;  

 wstępne badania potrzebne do poprawy integralności i łączności ekologicznej sieci 

Natura 2000. 
 

Jeśli plany zarządzania, plany działań, strategie lub podobne plany są sporządzane lub 

modyfikowane w ramach projektów LIFE dotyczących przyrody lub różnorodności biologicznej, 

muszą nabrać mocy prawnej przed zakończeniem projektu. Z tego powodu w państwach 

członkowskich, w których istnieją procedury związane z ich prawnym przyjęciem lub 

zatwierdzeniem, procedur tych należy dopełnić przed zakończeniem realizacji projektu, w 

przeciwnym razie koszty związane z przygotowaniem takich planów nie będą kwalifikowalne. 

Dlatego zaleca się, aby wnioskodawcy nie włączali do projektu działań mających na celu 

opracowanie takich planów, jeśli nie mają pewności, że nabiorą one mocy prawnej przed 

zakończeniem realizacji projektu. Wnioskodawca powinien przedstawić harmonogram 

wskazujący, w jaki sposób i kiedy plany nabiorą mocy prawnej. 

 

Zakup gruntu / dzierżawa gruntu i/lub opłaty kompensacyjne za prawo użytkowania 

gruntu (działania B) 
 

Działania te obejmują: 

 
 zakup gruntu łącznie ze związanymi z nim kosztami (np. opłaty notarialne i podatki);  

 długoterminową dzierżawę gruntu łącznie ze związanymi z nią kosztami;  

 jednorazowe opłaty kompensacyjne za prawo użytkowania gruntu łącznie ze 

związanymi z nim kosztami.  

 

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 instytucji publicznych nie są kwalifikowalne z wyjątkiem opłat kompensacyjnych lub 

płatności za krótkoterminową dzierżawę na rzecz organów lokalnych (gminnych lub 

podobnych). 

 

Aby wyjątek był uzasadniony, musi być wyraźnie przewidziany w ramach projektu, a 

beneficjenci muszą wykazać, że jest to jedyne efektywne kosztowo rozwiązanie pozwalające 

na osiągnięcie celów projektu. Zaleca się ponadto, aby 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. 
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a)        Zakup gruntu 
 
Kwalifikowalność wszelkich kosztów związanych z zakupem gruntu podlega wymienionym 

poniżej warunkom. W swoim wniosku wnioskodawca musi odnieść się do wszystkich 

tych warunków, wyjaśniając, w jaki sposób każdy warunek jest spełniony lub będzie 

spełniony w okresie realizacji projektu. 

 

i) Zakup gruntu musi być wyraźnie związany z celami projektu. 

 

ii) Zakup gruntu musi przyczyniać się do poprawy, utrzymania lub przywrócenia 

integralności sieci Natura 2000.   

iii) Zakup stanowi jedyny lub najbardziej efektywny pod względem kosztów sposób 

osiągnięcia pożądanego efektu ochronnego. 

iv) Zakupiony grunt jest zastrzeżony do długoterminowego użytku zgodnego z celami 

określonymi w art. 11 rozporządzenia LIFE, w ramach najwłaściwszej formy ochrony 

prawnej. 

v) 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 Kontraktująca może 

zaakceptować równorzędną gwarancję, pod warunkiem, że zapewnia ona ten sam 

poziom długoterminowej ochrony prawnej. 

vi) Zakupu gruntu musi dokonać jeden z beneficjentów, 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. 

vii) 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. 

viii) 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).  

ix) We wniosku należy przedstawić dowody na to, że cena zakupu odpowiada aktualnym 

cenom rynkowym dla danego typu gruntu i regionu. 

x)  Należy przedstawić dowody na to, że zakupiony grunt nie był własnością organu 
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publicznego przez 2 lata przed datą złożenia wniosku dotyczącego projektu.  

xi) 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, a 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. 

 
 
b)        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. 20 lat lub dłużej). Zob. również warunki ogólne wzoru 

umowy o dotację LIFE. 
 

c)        Krótkoterminowa dzierżawa gruntu lub  okresowe opłaty kompensacyjne 
 
Dzierżawa gruntu lub ograniczone czasowo opłaty kompensacyjne w okresie realizacji projektu 

będą kwalifikowalne tylko w zakresie, w jakim będą konieczne dla 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). 

 

Działania ochronne (działania C) 
 

Działania muszą mieć na celu bezpośrednią poprawę (lub spowolnienie / zatrzymanie / 

odwrócenie procesu pogorszania się) stanu ochrony / stanu ekologicznego gatunków, siedlisk, 

ekosystemów lub ich usług stanowiących przedmiot projektu. Efekt tych działań musi być 

wymierny oraz musi być  monitorowany i oceniany w trakcie realizacji projektu.  
 

Po zakończeniu projektu należy zapewnić utrzymanie w długim okresie inwestycji 

zrealizowanych w ramach takich działań. Między innymi, jeśli prowadzone są działania na 

gruncie nie należącym do żadnego z beneficjentów, należy zawrzeć umowę z właścicielem, w 

której zobowiąże się on do niepodejmowania żadnych działań mogących zagrozić inwestycji / 

odtworzeniu dokonanemu w ramach projektu. Umowa ta musi obowiązywać odpowiednio 

długo (najlepiej 20 lat albo dłużej). Jasna informacja o podpisaniu takiej umowy musi się 

znaleźć w opisie stosownego działania oraz w punkcie „oczekiwane rezultaty”. 
 

Dla celów niniejszych wytycznych wprowadzono rozróżnienie między działaniami ochronnymi 

na określonym obszarze i działaniami w celu ochrony gatunków (tj. niezależnymi od 

określonego obszaru). Działania na określonym obszarze to działania terenowe realizowane 

na określonym obszarze, podczas gdy działania niezależne od obszaru nie są związane z 

żadnym określonym obszarem. Niemniej jednak niektóre działania związane z ochroną 

gatunków, takie jak reintrodukcja i translokacja (zob. punkt b poniżej) również zawierają 

elementy związane z określonym obszarem.  
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a)  Działania ochronne na określonym obszarze w obrębie sieci Natura 2000:  
 

W przypadku projektów LIFE dotyczących przyrody działania ukierunkowane na gatunki 

ptaków należy realizować na obszarach specjalnej ochrony ptaków, a działania 

ukierunkowane na siedliska lub gatunki objętych dyrektywami siedliskowymi należy 

realizować na proponowanych obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty / 

obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty / specjalnych obszarach ochrony 

siedlisk. 
 

W ramach projektów LIFE dotyczących przyrody działania ukierunkowane na siedliska 

lub gatunki niewymienione w oficjalnym standardowym formularzu danych (SDF) Natura 

2000 dla danego obszaru nie kwalifikują się do finansowania.. Zaleca się uważne 

sprawdzenie tej kwestii. Formularze SDF można zobaczyć na stronie:  

http://natura2000.eea.europa.eu/ (Uwaga: ta publicznie dostępna strona ta jest na ogół 

aktualizowana w ciągu kilku miesięcy od otrzymania przez Komisję danych z państw 

członkowskich, jednakże w niektórych przypadkach proces ten może trwać do sześciu 

miesięcy, zanim zostaną wprowadzone najnowsze dane). W przypadku gdy gatunki lub 

siedliska istnieją, ale nie zostały ujęte w standardowym formularzu danych, działania z nimi 

związane mogą zostać zaakceptowane tylko wtedy, gdy wniosek zawiera pismo właściwych 

władz, w którym zobowiązują się one dokonać korekty formularza danych przed zakończeniem 

realizacji projektu. 
 

W przypadku projektów LIFE dotyczących przyrody działania na określonym obszarze są na 

ogół realizowane są w obrębie istniejących wyznaczonych obszarów Natura 2000.  Projekty 

LIFE dotyczące różnorodności biologicznej również mogą obejmować działania w obrębie 

obszarów Natura 2000. 

 

Dla każdego obszaru Natura 2000 będącego przedmiotem projektu należy przygotować ogólny 

opis oraz mapę obszaru (w formie załącznika) wskazujące miejsce wykonywania planowanego 

działania. Obszarem realizacji projektu będzie cały obszar Natura 2000 będący przedmiotem 

projektu (dlatego nie ma potrzeby dalszego wyznaczania obszaru realizacji projektu w obrębie 

obszaru Natura 2000, chyba że istnieje określony powód, aby to zrobić). 
 

Zaleca się, aby wnioskodawcy sprawdzili, czy zaznaczone na ich mapach granice obszarów 

odpowiadają tym, które przedstawiono na publicznie dostępnej stronie przeglądarki unijnej 

sieci Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu). 

 

b)  Działania na określonym obszarze poza siecią Natura 2000 mające na celu 

poprawę spójności/łączności sieci Natura 2000: 

 

Działania te można prowadzić w ramach projektów, jeżeli zostaną spełnione wszystkie poniższe 

warunki: 

 
i) przedstawiono dowody, że przewidywane inwestycje przyczynią się do „poprawy 

spójności ekologicznej sieci Natura 2000”; 

ii) zagwarantowano długookresową kontynuację tych inwestycji w formie zobowiązania do 

nadania tym obszarom najbardziej odpowiedniego statusu ochrony prawnej i 

umownej przed zakończeniem realizacji projektu. Oznacza to, że wnioskodawca musi 

w swoim wniosku przedstawić szczegółowe informacje na temat planowanego stanu 

ochrony oraz wyjaśnić, dlaczego uważa go za wystarczający dla zapewnienia 

długoterminowej trwałości inwestycji; 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/
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iii) uznano, że krajowa sieć obszarów Natura 2000 jest wystarczająca dla 

gatunków/siedlisk, których dotyczy projekt. 
 

W wyjątkowych przypadkach status obszaru chronionego nie jest wymagany, jeśli na 

danym obszarze zostanie zbudowana infrastruktura, która będzie wykorzystywana jako 

korytarze migracji zwierząt (np. wiadukty ekologiczne, przepławki dla ryb) mające na celu 

ułatwienie zwierzętom przemieszczania się, pod warunkiem, że spełniono wszystkie poniższe 

warunki: 
 

i)   wnioskodawca wyjaśnił w swoim wniosku, w jaki sposób populacja gatunku objętego 

projektem już odnosi korzyści z wyznaczenia jako odpowiedni obszar Natura 2000 ich 

głównych lęgowisk, żerowisk i/lub terenów wypoczynku; 

ii)    wnioskodawca w swoim wniosku przedstawił dowody świadczące o tym, że przyszłe 

wykorzystanie i utrzymanie infrastruktury będzie oparte na odpowiednim planie 

zagospodarowania przestrzennego na stosownym szczeblu administracyjnym. 

 
c)  Inne działania ochronne na określonym obszarze poza siecią Natura 2000 

 
Projekty LIFE dotyczące różnorodności biologicznej mogą obejmować działania ochronne na 

określonym obszarze, które nie są związane z siecią Natura 2000.  

W wyjątkowych przypadkach projekty LIFE dotyczące przyrody mogą obejmować działania 

mające na celu poprawę stanu ochrony gatunków wymienionych w załączniku IV, ale nie w 

załączniku II dyrektywy siedliskowej. Kwalifikowalność kosztów działań ochronnych na 

określonym obszarze mających na celu ochronę gatunków określonych w załączniku IV, ale 

nieokreślonych w załączniku II nie zależy od tego, czy przedmiotowy teren ma status obszaru 

Natura 2000. Natomiast należy również zagwarantować trwałość wszelkich takich inwestycji w 

formie zobowiązania do nadania tym obszarom najbardziej odpowiedniego statusu ochrony 

prawnej przed zakończeniem realizacji projektu. Składając wniosek, wnioskodawca ma 

obowiązek dostarczyć szczegółowe informacje dotyczące planowanego statusu ochrony oraz 

wyjaśnić, dlaczego uważa, że status taki jest wystarczający dla zapewnienia długoterminowej 

trwałości inwestycji. W tym kontekście zakup gruntu nie jest możliwy.  

 

d)  Reintrodukcja gatunków oraz inne działania ochronne mające na celu 

wprowadzanie/ translokację gatunków 
 
 

Konkretne działania ochronne mające na celu reintrodukcję lub translokację gatunków 

kwalifikują się do finansowania tylko wtedy, gdy wnioski projektowe spełniają wszystkie 

wymienione poniżej warunki.  

 

Wnioskodawca powinien odnieść się we wniosku do wszystkich tych warunków i 

wyjaśnić, w jaki sposób każdy warunek został spełniony. 
 

W przypadku projektów i działań mających na celu reintrodukcję i translokację gatunków w 

celach ochronnych we wniosku należy udowodnić, że spełniono wszystkie poniższe warunki:  
 

i) działania są uzasadnione, na podstawie analizy kosztów i korzyści oczekuje się, że 

przyniosą wymierną korzyść ochronną, a na podstawie szczegółowej analizy ryzyka i 

wykonalności mają duże szanse na powodzenie;  

ii) prawdopodobnie reintrodukowane/translokowane organizmy poradzą sobie z nowymi 

patogenami i stresami napotkanymi na obszarze docelowym, a ryzyko reintrodukcji 

nowych patogenów na tym obszarze zostało zmniejszone do minimum; 
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iii) rozwiązania alternatywne wobec reintrodukcji/translokacji uznano za mniej skuteczne 

lub niewykonalne środki osiągnięcia konkretnych i jasno określonych celów ochronnych 

reintrodukcji/translokacji; 

iv) działania dotyczą obszarów, na których wyeliminowano przyczyny wyginięcia danego 

gatunku; 

v) pozyskiwanie pojedynczych osobników z ich aktualnego siedliska do reintrodukcji jest 

dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy nie zagrozi to źródłowym populacjom dzikim lub 

żyjącym w niewoli; 

vi) działania dotyczą obszarów, których siedliska i klimat w przewidywalnej przyszłości 

spełnią warunki niezbędne do zapewnienia przeżycia zdolnej do życia populacji 

gatunku; 

vii) zawarto i udokumentowano wcześniejsze ustalenia między wszystkimi 

zaangażowanymi stronami (np. pomiędzy właściwym organem odpowiedzialnym za 

populację, z której pozyskiwane będą osobniki do reintrodukcji a zarządcą obszaru 

reintrodukcji );  

viii) działania dotyczą wyłącznie tych obszarów, na których lokalna społeczność akceptuje 

planowaną reintrodukcję lub w przypadku których można rozsądnie oczekiwać, że 

lokalna społeczność ją zaakceptuje w okresie realizacji projektu; 

ix) albo 

o organizmy są reintrodukowane wyłącznie na tych obszarach, na których dawniej 

występowały  

albo 

o  organizmy są celowo introdukowane/translokowane poza swoim naturalnym 

obszarem występowania w celu 

 zapobieżenia wyginięciu populacji gatunków fokusowych, jeżeli uznaje 

się, że trudniej jest zapewnić ochronę przed aktualnymi lub możliwymi w 

przyszłości zagrożeniami w aktualnym zasięgu ich występowania niż na 

obszarach alternatywnych; lub 

 przywrócenia funkcji ekologicznej utraconej wraz z wyginięciem danego 

gatunku poprzez introdukcję organizmów, które są blisko spokrewnione z 

wymarłymi gatunkami, są tego samego rodzaju i należą do najbliższej i 

najbardziej podobnej dostępnej populacji (m.in. pod względem 

genetycznym i ekologicznym). 

 
W przypadku takiej introdukcji/translokacji w celach ochronnych musi być 

możliwe dokonanie wiarygodnej oceny, że ryzyko z nimi związane jest 

niskie. 
 

x) wniosek musi uwzględniać fazę przygotowawczą, reintrodukcyjną i dalsze działania, a 

także strategię wyjścia na wypadek, gdyby translokacja/reintrodukcja nie przebiegała 

zgodnie z planem. 

W przypadku projektów LIFE dotyczących przyrody projekty i działania ochronne mające na 

celu reintrodukcję, introdukcję lub translokację poza istniejącymi obszarami sieci Natura 

2000 kwalifikują się do finansowania tylko wtedy, gdy wniosek spełnia wszystkie poniższe 

dodatkowe warunki: 

xi) zawiera zobowiązanie organu właściwego do wyznaczenie obszarów Natura 2000, że 

wyznaczy główne tereny reprodukcyjne i żerowiska (re)introdukowanej/translokowanej 

populacji jako obszary sieci Natura 2000 przed zakończeniem realizacji projektu (pod 
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warunkiem, że (re)introdukcja/translokacja przebiegła pomyślnie); 

xii) zawiera zapewnienie, że organ właściwy do wyznaczenie obszarów Natura 2000 jest 

beneficjentem projektu (koordynującym lub współbeneficjentem). Wniosek musi 

zawierać konkretne działanie realizowane przez organ właściwy do wyznaczenie 

obszarów sieci Natura 2000. 

Dalsze wytyczne dotyczące reintrodukcji i translokacji dostępne są w poniższym dokumencie: 

http://www.issg.org/pdf/publications/RSG_ISSG-Reintroduction-Guidelines-2013.pdf 
 
e) Działania w celu ochrony gatunków (niekoniecznie realizowane na określonym 
obszarze) 
 

i. Działania w celu ochrony gatunków wymienionych w dyrektywach ptasiej i siedliskowej  
 

Obejmują wszelkie inne działania niż realizowane na określonym obszarze, niezbędne, aby 

poprawić stan ochrony gatunków objętych dyrektywą ptasią (załączniki I lub II, lub regularnie 

występujące gatunki wędrowne) lub siedliskową (załączniki II, IV lub V). Takie działania należy 

wyraźnie odróżnić od działań związanych z ochroną obszaru i muszą one dotyczyć znaczących 

kwestii ochrony. Wnioskodawcy muszą w swoich wnioskach szczegółowo wyjaśnić 

planowane działania ochronne i uzasadnić konieczność ich podjęcia wobec 

przedmiotowych gatunków. Muszą również zagwarantować i zobowiązać się, że 

realizowane inwestycje będą trwałe w długim okresie czasu. Projekty tego rodzaju mogą 

obejmować m.in.: 
 

 Działania związane z bezpośrednią ochroną gatunków zwierząt przed nieumyślnym 

lub przypadkowym płoszeniem, zbieraniem, chwytaniem, zatruwaniem lub 

zabijaniem. Działania te mogą przede wszystkim dotyczyć gatunków o szerokim 

zasięgu występowania lub przemieszczających się, w przypadku których 

wyznaczenie obszaru Natura 2000 oraz związana z tym ochrona i zarządzanie 

obszarem nie są wystarczające dla zapewnienia właściwego stanu ochrony. Np. są 

to działania mające na celu usunięcie lub modyfikację urządzeń technicznych lub 

elementów infrastruktury, takich jak linie energetyczne, sprzęt rybacki itd.; 

 działania mające na celu zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych lub łagodzenie 

negatywnych skutków zmian klimatu, jeśli przynoszą bezpośrednie korzyści 

gatunkom, których dotyczy projekt.  

 
ii. Działania ochronne ex-situ 

Obejmują takie działania, jak hodowla zwierząt w niewoli, tworzenie banków nasienia itd. 

Mogą również obejmować trwałe inwestycje w infrastrukturę lub sprzęt. Aby była 

kwalifikowalna oraz uznana za  konkretne działanie ochronne, ochrona ex-situ 

musi wiązać się z reintrodukcją prowadzoną w ramach projektu. W wyjątkowych 

przypadkach inwestycje te zostaną uznane za kwalifikowalne przy braku zaplanowanej 

reintrodukcji, jeśli we wniosku zostanie podane jasne  uzasadnienie świadczące o tym, 

że ochrona ex-situ jest obecnie jedynym możliwym / korzystnym sposobem ochrony 

gatunku/gatunków.  

 
iii. Inne działania w celu ochrony gatunków niewymienionych w dyrektywach ptasiej i 

siedliskowej  

 

Takie działania dopuszcza się w ramach projektów LIFE dotyczących różnorodności 

biologicznej (zob. punkt 2.3.3 powyżej dot. tematyki projektów). 

http://www.issg.org/pdf/publications/RSG_ISSG-Reintroduction-Guidelines-2013.pdf
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Monitorowanie efektów działań podjętych w ramach projektu (działania D – 
obowiązkowe)  

 

Dla każdego projektu trzeba będzie również składać raport na temat jego rezultatów i efektów. Z 

tego powodu wniosek projektowy musi przewidywać działania monitorujące, które ułatwią takie 

raportowanie, ustalając linie bazowe oraz monitorując postęp i rezultaty wszystkich działań 

przyczyniających się do zatrzymania i odwrócenia utraty różnorodności biologicznej, w tym 

wsparcie sieci Natura 2000 i przeciwdziałanie degradacji ekosystemów. 
 

W szczególności działania ochronne (działania C) muszą prowadzić do wymiernego 

polepszenia stanu ochrony gatunków/siedlisk lub do rozwiązania problemu związanego z 

różnorodnością biologiczną będącego przedmiotem projektu. Efekty te należy monitorować w 

całym okresie realizacji projektu, a jego wyniki powinny być regularnie oceniane. Z tego 

powodu wszystkie wnioski projektowe obejmujące działania ochronne muszą zawierać 

odpowiednią liczbę ilość działań monitorujących w celu pomiaru ich wpływu na gatunki / 

siedliska / problem związany z różnorodnością biologiczną, których dotyczy wniosek.  

 
Ponadto projekty pilotażowe lub demonstracyjne muszą obejmować wyraźny zbiór działań 

oceniających główne ustalenia i rezultaty projektu, w tym efektywną kosztowo zdolność do 

powielania lub przenoszenia działań i rezultatów, oraz środki podjęte w celu zapewnienia 

faktycznego powielania lub przenoszenia udanych działań pilotażowych lub demonstracyjnych.  

Wnioski niezawierające wystarczającej liczby tego typu działań nie zostaną uznane za 

pilotażowe/demonstracyjne. 

 
Monitorowanie efektów projektu powinno umożliwić zespołowi zarządzającemu projektem albo 

potwierdzenie adekwatności środków opracowanych w celu rozwiązania poszczególnych 

problemów lub zagrożeń, albo zakwestionowanie tych środków i, jeśli to możliwe, opracowanie 

nowych środków do wdrożenia w okresie realizacji projektu. Na końcu projektu beneficjenci 

powinni być w stanie określić ilościowo osiągnięty postęp pod względem wpływu na gatunki / 

siedliska / problem związany z różnorodnością biologiczną, których dotyczył projekt.  

 

Każdy wnioskodawca będzie musiał przedstawić raport dotyczący rezultatów i efektów 

projektu, z uwzględnieniem wskaźników rezultatów projektu LIFE (zob. dalsze wskazówki w 

punkcie 3.2.4). Wskaźniki te przyczynią się do oceny efektów projektu LIFE. 

 

Wszystkie mierzone wskaźniki powinny być spójne z problemem związanym z ochroną 

przyrody lub różnorodnością biologiczną, którego dotyczy wniosek, oraz z rodzajem działań 

realizowanych w ramach projektu. Należy ocenić sytuację wyjściową, która ma miejsce na 

początku realizacji projektu, i w odniesieniu do niej badać regularnie postępy. 

 
Dotyczące zielonej infrastruktury projekty przyczyniające się do realizacji celu 2 unijnej strategii 

ochrony różnorodności biologicznej powinny również zawierać (albo w ramach monitorowania 

wpływu projektu na przedmiotowy problem związany z gatunkami/siedliskiem/różnorodnością 

biologiczną, albo jako odrębne działania), monitorowanie wpływu projektu na warunki 

ekosystemów i usługi ekosystemowe. W przypadku wszystkich innych projektów działanie 

to jest dobrowolne. Oceny  warunków ekosystemów i usług ekosystemowych należy dokonać 

zgodnie z metodyką analityczną  opracowaną w ramach unijnej inicjatywy mapowania i oraz 

oceny ekosystemów i ich usług (Mapping and Assessing Ecosystems and their Services - 
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MAES),uzgodnioną na szczeblu europejskim w ramach działania 5 unijnej strategii ochrony 

różnorodności biologicznej: 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm 
 
Więcej informacji wnioskodawcy mogą znaleźć w wytycznych dla beneficjentów dotyczących 

„Oceny ekosystemów i ich usług  w projektach LIFE” dostępnych na stronie:  

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme- site/files/life_ecosystem_services_guidance.pdf 

 

Działania z zakresu komunikacji i powielania (działania E – obowiązkowe) 
 

Należy zauważyć, że pewne produkty dostarczalne w zakresie komunikacji są obowiązkowe w 

przypadku projektów dotyczących najlepszych praktyk, demonstracyjnych i pilotażowych 

(strona internetowa projektu, tablice informacyjne, wykorzystanie logo LIFE/Natura 2000 itp.), 

w tego powodu należy je wyraźnie uwzględnić we wniosku jako rezultaty działań E. Ponadto 

projekty muszą obejmować działania inne niż działania w zakresie 

komunikacji/upowszechniania i tworzenia sieci – mające na celu powielanie i przenoszenie 

metod/technik/rozwiązań zastosowanych w ramach projektu do innych regionów, krajów lub 

kontekstów.  

 

a)  Działania z zakresu komunikacji i rozpowszechniania informacji 
 

Projekt dotyczący najlepszych praktyk musi zawierać odpowiednią liczbę działań z zakresu 

komunikacji i rozpowszechniania informacji. Działania te na ogół obejmują: 

 

 działania informacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa oraz interesariuszy, 

mające na celu ułatwienie realizacji projektu; 

 działania dotyczące zwiększenia świadomości i rozpowszechniania informacji, mające 

na celu nagłośnienie projektu oraz jego rezultatów zarówno ogółowi społeczeństwu, 

jak i pozostałym interesariuszom, którzy mogliby w przydatny sposób  skorzystać z 

doświadczenia zdobytego w okresie realizacji projektu;  

 działania na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie sieci Natura 2000 

(obowiązkowe w przypadku projektów realizowanych na obszarach Natura 2000).  
 

Jeżeli wniosek obejmuje opracowanie ogólnych wytycznych dla tworzenia planów zarządzania 

dla obszarów Natura 2000 / typów siedlisk / gatunków lub wytycznych dla zarządzania nimi w 

praktyce, należy wykazać, że istnieje potrzeba opracowania takich dokumentów i że 

równorzędne wytyczne nie zostały już wcześniej przygotowane. Należy również określić 

docelowe „społeczeństwo” oraz sposób, w jaki wytyczne będą wśród niego rozpowszechniane. 
 

Jeżeli wniosek obejmuje tworzenie elementów małej infrastruktury dla turystów, ich koszty nie 

mogą przekroczyć 10% budżetu przeznaczonego na konkretne działania ochronne w ramach 

zaplanowanego budżetu oraz muszą zostać dobrze uzasadnione i być efektywne kosztowo, w 

przeciwnym wypadku mogą zostać wykreślone z wniosku w fazie rewizji. 

 

Projekty pilotażowe i demonstracyjne muszą obejmować aktywne tworzenie sieci z innymi 

interesariuszami, którzy mogliby wykorzystać rezultaty projektu, i aktywne rozpowszechnianie 

informacji wśród nich. Z tego względu powinny na ogół obejmować 2 różne rodzaje działań: 

 

 działania informacyjne i dotyczące zwiększenia świadomości w zakresie projektu 

skierowane do ogółu społeczeństwa i interesariuszy. Działania te powinny na ogół 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
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rozpocząć się we wczesnej fazie projektu; 

 bardziej techniczne działania dotyczące rozpowszechniania informacji, mające na celu 

komunikowanie rezultatów i zdobytej wiedzy tym interesariuszom, którzy mogliby w 

przydatny sposób  skorzystać z doświadczenia zdobytego w okresie realizacji 

projektu. Działania te powinny na ogół rozpoczynać się dopiero wtedy, gdy oceniona 

zostanie testowana metoda/technologia i powinny być kontynuowane przez 

odpowiednio długi okres, tak aby uzyskane rezultaty i zdobyta wiedza zostały szeroko 

rozpowszechnione przed zakończeniem realizacji projektu. 
 

Zakres możliwych działań dotyczących rozpowszechniania najlepszych praktyk, projektów 

pilotażowych i demonstracyjnych jest szeroki (współpraca z mediami, organizacja imprez dla 

lokalnej społeczności, praca dydaktyczna z lokalnymi szkołami, seminaria, warsztaty, broszury, 

ulotki, biuletyny, płyty DVD, publikacje techniczne itd.), a planowane działania powinny tworzyć 

spójny pakiet informacyjny. 
 

Wszystkie działania powinny wyraźnie określać i uzasadniać grupę docelową oraz 

przewidywać osiągnięcie znaczącego efektu. Aby były skuteczne, działania te powinny na ogół 

rozpocząć się we wczesnej fazie projektu. 

 

Organizacja dużych i kosztownych spotkań naukowych lub finansowanie elementów dużej 

infrastruktury dla turystów nie kwalifikują się do finansowania. 

 

Wszystkie wnioski muszą obejmować działanie zatytułowane „Tworzenie sieci z innymi 

projektami LIFE i/lub z projektami innymi niż LIFE”. Działanie to musi obejmować wizyty, 

spotkania, wymianę informacji i/lub inne takie działania związane z tworzeniem sieci z 

odpowiednią liczbą innych odpowiednich projektów LIFE (trwających lub zakończonych). Może 

również obejmować podobną wymianę z projektami innymi niż LIFE i/lub uczestnictwo w 

platformach informacyjnych związanych z celami projektu (w tym w uzasadnionych 

przypadkach na poziomie międzynarodowym). 

 
 

Pełne szczegółowe informacje na temat wymagań w zakresie komunikacji i rozpowszechniania 

informacji można znaleźć w warunkach ogólnych wzoru umowy o dotację programu LIFE. Na 

stronie LIFE https://ec.europa.eu/easme/en/life-communication  również zamieszczono porady 

dotyczące działań w zakresie komunikacji i rozpowszechniania informacji oraz wytyczne dla 

tworzenia strony internetowej LIFE ( how to design a LIFE website). 

 

b)  Powielanie i przenoszenie  
 

Wniosek musi obejmować strategię mającą zapewnić powielanie i przenoszenie rezultatów 

projektu do innych kontekstów. Oznacza to wykroczenie poza zwykłe zobowiązanie do 

kontynuacji projektu, ale wymaga stworzenia jasnego i solidnego planu opartego na 

działaniach w ramach projektu, które umożliwiłyby powielanie i/lub przenoszenie wdrożonego 

rozwiązania do innych podmiotów, regionów albo krajów. 

 

Strategia powielania obejmuje zadania mające na celu zwielokrotnienie efektów projektu i  

szersze ich zastosowania w okresie realizacji projektu lub po jego zakończeniu. Wykracza to 

poza samo rozpowszechnianie informacji i tworzenie sieci, ponieważ obejmuje przygotowanie 

warunków dla stosowania gdzie indziej w praktyce technik, metod lub strategii opracowanych 

albo zastosowanych w ramach projektu. Poniższe działania mogą stanowić przykłady 

sposobów zapewniania zdolności do powielania i przenoszenia działań w ramach projektu: 

https://ec.europa.eu/easme/en/life-communication
http://www.cc.cec/home/europa-info/documents/accessibility/best_practices_en.doc
http://www.cc.cec/home/europa-info/documents/accessibility/best_practices_en.doc
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1.  Wykonanie analizy sposobu, w jaki planowane rozwiązanie albo metoda mogły 

być zastosowane w innych obszarach geograficznych, w innych siedliskach albo 

wobec innych gatunków, a także bezpośrednio zaangażować związanych z nimi 

interesariuszy. 

2.  Przygotowanie uzasadnienia biznesowego, tak aby planowane rozwiązanie mogło 

być łatwiej zastosowane w innym miejscu. 

3.   Badania/działania dotyczące dostępu do źródeł finansowania jak również fizyczna 

identyfikacja miejsc i wykonawców w zakresie zdolności do  powielania i 

przenoszenia. 

4.   Negocjowanie i planowanie w zakresie przenoszenia planowanego rozwiązania do 

innych kontekstów: Opracowanie wiarygodnego planu zdolności do  powielania i 

przenoszenia. 
 

 

W szczególności, wnioski dotyczące projektów pilotażowych lub demonstracyjnych muszą 

obejmować znaczący zbiór działań mających na celu ocenę i powielanie rezultatów 

projektów, tak aby osiągnięte rezultaty zostały aktywnie przekazane interesariuszom, którzy 

mogą zastosować metody/rozwiązania/wnioski będące wynikiem projektu. Wnioski 

niezawierające wystarczającej liczby tego typu działań nie zostaną uznane za 

pilotażowe/demonstracyjne.  

 

Zarządzanie projektem (działania F - obowiązkowe) 
 

Wszystkie wnioski projektowe muszą obejmować odpowiednią liczbę działań związanych 

zarówno z zarządzaniem projektem, jak i z kontrolowaniem jakości projektu. Obejmują one na 

ogół przynajmniej wszystkie z następujących działań i związane z nimi koszty: 

 

 Działania związane z zarządzaniem projektem podejmowane przez beneficjentów w 

celu zarządzania projektem (jego aspektami administracyjnymi, technicznymi i 

finansowymi), monitorowania postępów w jego realizacji i spełnienia obowiązków 

sprawozdawczych programu LIFE. Techniczne zarządzanie projektem można 

częściowo zlecić wykonawcy zewnętrznemu, pod warunkiem, że beneficjent 

koordynujący zachowuje pełną, codzienną kontrolę 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 określające zakres 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.  

 Szkolenia, warsztaty i spotkania pracowników beneficjentów projektu, jeśli ich wymaga 

osiągnięcie celów projektu. 
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3. Sposób składania wniosków 
 

 

3.1 Etap 1 Dokument koncepcyjny 
 

 

3.1.1 Etap 1 Struktura 
 

 

 Formularze administracyjne (formularze A) 
 

- Formularz A1 – Ogólne informacje o projekcie 
 

- Formularz A2 – Beneficjent koordynujący 
 

 Zarys projektu (formularze B) 
 

- Formularz B1 – Krótki opis projektu  
 

- Formularz B3  – Ogólny charakter projektu i europejska wartość dodana 
 

 Formularze finansowe wniosku  
 

- Formularz R1 – Budżet projektu 
 
 
 

Wszystkie formularze dokumentu koncepcyjnego należy wypełnić w języku angielskim. Zaleca 

się, aby wnioskodawcy skupili się na kluczowych elementach projektu. Należy zauważyć, że na 

tym etapie nie ma można wysłać żadnych załączników za pomocą eProposal. 
 

Dostęp organów krajowych: W przypadku gdy wnioskodawcy udzielają dostępu, wszystkie 

organy krajowe państw członkowskich uczestniczących w projekcie będą miały dostęp do:  

1. dokumentu koncepcyjnego przed naborem  i po jego zakończeniu, 

2. do komunikacji pomiędzy Komisją a poszczególnymi wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski 

za pomocą modułu Mailbox generatora wniosków eProposal. 

 

Upoważnienie to można przyznać zaznaczając przycisk opcji „YES” (TAK). Jeśli wnioskodawca 

koordynujący nie chce udzielić upoważnienia, wówczas musi zaznaczyć przycisk opcji „NO” 

(NIE).  

 

Upoważnienie dostępu można cofnąć w dowolnym momencie. 

 

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

 

3.1.2  Formularze administracyjne (formularze A) 
 

 
 

A1 –  Ogólne informacje o projekcie 

 
Tytuł projektu: Powinien zawierać kluczowe elementy i cel projektu, takie jak nazwa obszaru 

i/lub nazwa głównego gatunku / typu siedliska lub problemu związanego z różnorodnością 

biologiczną, których dotyczy projekt. Należy zauważyć, że Instytucja Zamawiająca może 

poprosić wnioskodawcę o zmianę tytułu, tak aby był bardziej zrozumiały. Tytuł projektu 
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powinien być zawsze w języku angielskim, nawet jeżeli późniejszy wniosek składany jest w 

innym języku - w przypadku zaproszenia do etapu 2. 
 

Akronim projektu: Akronim musi rozpoczynać się od słowa „LIFE”, np. „LIFE RIVER” (RZEKA). 

Po stworzeniu dokumentu koncepcyjnego w generatorze wniosków eProposal wszystkie 

formularze techniczne, finansowe i sprawozdawcze będą opatrzone tym skrótem (np. ‘Wnioski / 

LIFE RZEKA / Formularze techniczne).  
 

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

Wnioskodawcy muszą wskazać, czy składany wniosek projektowy dotyczy 

sektora przyrody czy sektora różnorodności biologicznej. 
 

Przewidywany termin rozpoczęcia: Należy wpisać termin w formacie DD-MM-RRRR lub 

użyć funkcji kalendarza. Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia określono w załączniku 

1. Termin rozpoczęcia powinien być realistyczny. Wnioskodawca powinien pamiętać, że jeżeli 

wybierze zbyt późny termin rozpoczęcia projektu, koszty uczestnictwa w spotkaniu 

inauguracyjnym dla wszystkich nowych projektów mogą nie być kwalifikowalne. 
 

Przewidywany termin zakończenia: Należy wpisać termin w formacie DD-MM-RRRR lub 

użyć funkcji kalendarza. 
 

Język wniosku: Podczas gdy dokument koncepcyjny należy złożyć w języku angielskim, w 

przypadku przejścia do etapu 2 pełny wniosek można złożyć w jakimkolwiek oficjalnym języku 

unijnym, z wyjątkiem irlandzkiego i maltańskiego. Wnioskodawca powinien wskazać język, w 

którym zamierza złożyć pełny wniosek w przypadku przejścia do etapu 2. 
 

Należy kliknąć przycisk „Next” (Następny) i wypełnić formularz A2 (zob. poniżej). 
 

Wnioskodawca powinien pamiętać, że po sporządzeniu dokumentu koncepcyjnego (zob. 

formularz A2 poniżej) będzie musiał podać następujące informacje w formularzu A1: 

Projekt będzie realizowany w następującym państwie(-ach) członkowskim(-ich) i 

regionie(-ach) lub w innych krajach: 

- domyślnie generator wniosków eProposal wybiera państwo członkowskie, w którym 

prawnie zarejestrowany jest beneficjent koordynujący (tak jak w formularzu A2). 

Można zmienić kraj za pomocą przycisków „Delete” (Usuń) oraz „Add” (Dodaj); 

- aby dodać region, należy wybrać „Member State” (państwo członkowskie), a następnie 

„Region” (region) i kliknąć przycisk „Add” (Dodaj); należy wybrać przynajmniej jeden 

region.  

 
Jeżeli działania w ramach projektu będą realizowane poza granicami UE, należy wybrać kraj z 

rozwijanej listy. 

 

 
 

 
 
 

Formularz  A2 –  Beneficjent koordynujący 

 

Krótka nazwa (maksymalnie 10 znaków): Beneficjent będzie identyfikowany we wszystkich 

formularzach technicznych i finansowych oraz w raportach za pomocą swojej krótkiej nazwy. 
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E-mail: Instytucja Zamawiająca będzie używać tego adresu e-mailowego jako pojedynczego 

punktu kontaktowego do przesyłania wszystkich zawiadomień w ramach korespondencji z 

wnioskodawcą podczas procedury oceny (zob. załącznik 3  „Generator wniosków eProposal”, 

krok 3 „Komunikacja po złożeniu wniosku”). 

 

Nazwa prawna: 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 1.6.2 niniejszego dokumentu.  

Należy wybrać pole „Is your company a SME?”, jeśli twoja firma jest uważana za małe lub 

średnie przedsiębiorstwo (SME). Należy wypełnić pole „Number of employees” (Liczba 

pracowników), jeśli firma jest SME. 

 

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 związanego z działaniami, 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 w Krajowym Rejestrze Sądowym: W stosownych przypadkach należy podać numer 

nadany podmiotowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz kod z właściwego rejestru 

handlowego (np. Izby Gospodarczej), rejestru działalności gospodarczej lub innego rejestru. 

 

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

 

Numer PIC (nieobowiązkowy): Kod identyfikacji uczestnika (ang. Participant Identification 

Code, PIC) jest unikalnym 9-cyfrowym kodem stosowanym do identyfikacji podmiotów 

prawnych, które realizują projekty finansowane w ramach szeregu programów UE (np. 

Siódmego Programu Ramowego, Horyzontu 2020 i itd.). Jeśli wnioskodawca jest już 

zarejestrowany w tym systemie i posiada numer PIC, proszony jest o jego podanie.  

 

Adres siedziby: Należy podać nazwę oraz numer ulicy, numer skrytki 

pocztowej, miejscowość, kod pocztowy. 

 

Państwo członkowskie: Należy wybrać odpowiednie państwo członkowskie z rozwijanego 

menu.  

Informacje na temat przedstawiciela prawnego: Należy wpisać imię, nazwisko, nazwę i 

numer ulicy, numer skrytki pocztowej, miejscowość, kod pocztowy (jeśli są takie same jak adres 

siedziby, można je bezpośrednio skopiować). 
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Informacje na temat osoby kontaktowej: Należy wprowadzić imię, nazwisko, nazwę i numer 

ulicy, numer skrytki pocztowej, miejscowość, kod pocztowy (jeśli są takie same jak adres 

siedziby, można je bezpośrednio skopiować).  
 

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

 

Tytuł: Należy podać tytuł powszechnie używany w korespondencji z osobą odpowiedzialną za 

koordynację wniosku.  

Stanowisko: Należy podać stanowisko osoby odpowiedzialnej za koordynację wniosku. 

Przykłady: Dyrektor Zarządzający, Kierownik Projektu itp.  

 

Nazwa departamentu/jednostki: Nazwa departamentu lub jednostki organizacyjnej podmiotu 

koordynującego wniosek, dla którego pracuje osoba kontaktowa. Dane adresowe podane w 

dalszych polach muszą odnosić się do departamentu lub jednostki organizacyjnej, a nie do 

siedziby podmiotu. 

 

Strona internetowa: Należy podać oficjalną stronę internetową beneficjenta. 

 
Krótki opis działalności beneficjenta: Należy opisać podmiot, jego status prawny, zakres 

działalności, a także zakres kompetencji w odniesieniu do działań na rzecz przyrody / 

różnorodności biologicznej, w szczególności w odniesieniu do planowanych działań.. Podany 

opis powinien umożliwić Instytucji Zamawiającej ocenę technicznej wiarygodności beneficjenta 

koordynującego, tj. czy posiada on niezbędne doświadczenie oraz wiedzę specjalistyczną, aby 

skutecznie zrealizować proponowany projekt. 
 

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

Dokument koncepcyjny został teraz sporządzony w generatorze eProposal, a akronim 

projektu jest automatycznie wyświetlany na wszystkich ekranach i formularzach całego 

wniosku. 
 

 
 
 

3.1.3  Zarys projektu (formularze B) 
 

 
 

Formularz B1 –  Krótki opis projektu  

 

Należy podać krótki opis projektu. Opis powinien być uporządkowany, zwięzły i przejrzysty. 

Powinien zawierać poniższe elementy: 

 

 Opis przedmiotowego problemu ochrony i kontekstu przed podjęciem działań: 

Należy przedstawić jasny i wyrażony ilościowo opis problemu(ów) ochrony 

środowiska/przyrody i zagrożenia(eń) stanowiących przedmiot wniosku. Należy jasno 

określić obszar realizacji projektu. Opis kontekstu przed podjęciem działań musi 

zawierać podstawowe informacje i dane liczbowe określające linię bazową w celu 

uzasadnienia planowanych interwencji. 
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 Cele projektu: Należy przedstawić szczegółowy opis głównych celów projektu, 

rozpoczynając od najważniejszych. Cele te muszą być realistyczne (tj. osiągalne w 

okresie realizacji projektu oraz w ramach planowanego budżetu i środków) i jasne  

(jednoznaczne).  Powinny przede wszystkim dotyczyć problemów związanych z 

gatunkami/siedliskami, których dotyczy projekt.  

 

 Działania i środki: 
 

 

Czy przynajmniej 25% kwalifikowalnych kosztów projektowych przeznaczone jest na 

konkretne działania ochronne? Lub alternatywnie – czy projekt stanowi jeden z 

wyjątków od zasady 25%? Należy zaznaczyć pole „Yes” (Tak) lub pole „No” (Nie).  

 

Należy zauważyć, że w projektach NAT (dotyczących przyrody) przynajmniej 25% 

kwalifikowalnych kosztów należy przeznaczyć na konkretne działania ochronne. Na 

etapie dokumentu koncepcyjnego od wnioskodawcy wymaga się potwierdzenia (przez 

zaznaczenie pola „Yes” (Tak)), że budżet projektu został skonstruowany w sposób 

pozwalający na spełnienie tego wymogu. Jeśli wniosek przejdzie do etapu 2, 

wymaganie to zostanie ponownie zweryfikowane w pełnym wniosku.  

 

Należy również zaznaczyć pole „Yes” (Tak), jeśli projekt stanowi jeden z wyjątków od 

zasady 25% (np. jest to projekt mający na celu wyznaczenie obszaru morskiego lub 

projekt dotyczący nadzoru nad stanem ochrony, zgodnie z art. 11 dyrektywy 

siedliskowej). Więcej informacji na temat zasady 25% podano w punkcie 2.4.1. 
 

 

Należy zauważyć, że jeśli projekt nie spełnia tej zasady lub nie stanowi jednego z 

wyjątków, a wnioskodawca zaznaczy  pole „No” (Nie), ego wniosek zostanie odrzucony 

w czasie weryfikacji kryteriów kwalifikowalności dla dokumentu koncepcyjnego. 

 

Należy wymienić główne działania w ramach projektu oraz wyjaśnić co, jak  i gdzie 

zostanie zrobione w okresie realizacji projektu w celu osiągnięcia jego celów. Jeśli 

powodzenie projektu zależy od zaangażowania interesariuszy, należy ich 

zidentyfikować w tej sekcji oraz wyjaśnić sposób ich zaangażowania. 

 

 Ponowne złożenie: Wnioskodawca powinien zaznaczyć pole „Has this proposal been 

submitted before?" (Czy wniosek był wcześniej złożony?), jeśli ponownie składa 

wniosek.  Należy podać odniesienia i akronim poprzedniego wniosku, np. „LIFE17 

NAT/country/001040 „ACRONYM” (LIFE17 NAT/kraj/001040 „AKRONIM"). Informacje 

te są wykorzystywane do celów statystycznych oraz w celu zapewnienia najwyższej 

jakości oceny. 

 

 Oczekiwane rezultaty i efekty: Należy wymienić najważniejsze rezultaty i efekty 

(korzyści w zakresie ochrony środowiska/przyrody) oczekiwane na koniec projektu. 

Muszą bezpośrednio dotyczyć problemów związanych z gatunkami / siedliskami / 

różnorodnością biologiczną stanowiących przedmiot projektu.  Oczekiwane rezultaty 

muszą być konkretne, realistyczne i, na ile to możliwe, wyrażone ilościowo. 

 

 Trwałość rezultatów projektu: Należy opisać, w jaki sposób zostanie zapewniona 

kontynuacja niezbędnych działań w ramach projektu po jego zakończeniu.  Należy 
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również wyjaśnić sposób utrzymania i dalszego rozwoju osiągniętych rezultatów 

projektu, łącznie z przenoszeniem i powielaniem oraz niezbędnym finansowaniem. 

 Tematyka projektów: Wnioskodawcy mają obowiązek wskazać, czy wniosek odnosi 

się do tematów projektów (maksymalnie 2) wymienionych w rozdziale 2 niniejszego 

dokumentu, przez zaznaczenie właściwego pola. Jeżeli wniosek nie dotyczy żadnego z 

wymienionych tematów projektów, wnioskodawca nie powinien zaznaczyć żadnego 

pola. Wnioskodawcy będą mogli przedstawić powody, dla których ich wniosek wchodzi 

w zakres wybranego tematu/ów tylko wtedy, gdy wybiorą co najmniej jeden temat.  

 

 Powody, dla których wniosek wpisuje się w wybraną tematykę projektów: 

Wnioskodawca musi krótko wyjaśnić, dlaczego uznaje, że wniosek wpisuje się w 

wybraną tematykę projektów.  

 

 Partnerstwo w ramach projektu: W tym formularzu należy opisać strukturę 

partnerstwa. Jeśli projekt będzie realizowany razem ze współbeneficjentami, należy 

wymienić kluczowych partnerów i wyjaśnić ich role w projekcie i wiedzę specjalistyczną 

oraz  działania, które będą wykonywać. 

 

W punkcie tym należy również wyjaśnić sposób współfinansowania projektu, czy będzie 

finansowany ze środków własnych beneficjentów lub współfinansowany przez inne 

podmioty. Należy zauważyć, że w formularzu R1 należy przedstawić zestawienie 

wkładów finansowych  (zob. poniżej punkt dotyczący formularzy finansowych wniosku). 

Należy wyjaśnić status współfinansowania (czy zostało potwierdzone, czy też ma 

zostać potwierdzone). Na tym etapie nie składa się żadnych pisemnych zobowiązań 

współbeneficjentów  lub podmiotów współfinansujących.  

 

 Przewidywane czynniki ryzyka i ograniczenia związane z realizacją projektu i 

strategia łagodzenia: Należy wymienić główne ograniczenia i czynniki ryzyka, które 

mogą wystąpić w okresie realizacji projektu. Należy wyjaśnić strategię, która zostanie 

wdrożona w celu złagodzenia tych czynników ryzyka. 
 

 
 
 

Formularz B3 –  Ogólny charakter projektu i europejska wartość dodana 
 

 
 Dotyczący najlepszych praktyk/pilotażowy/demonstracyjny charakter 

projektu  
 
Aby kwalifikować się do finansowania, projekt musi dotyczyć najlepszych praktyk albo 

mieć charakter pilotażowy lub demonstracyjny.  

 

Uwzględniając definicje podane w  punkcie 1.2, należy wskazać, czy projekt ma 

charakter pilotażowy, demonstracyjny, czy też dotyczy najlepszych praktyk oraz podać 

uzasadnienie. 

 

 Europejska wartość dodana projektu oraz jego działań: Należy wyjaśnić, w jaki  

sposób projekt przyczynia się do realizacji jednego lub kilku szczegółowych celów 

obszarów priorytetowych podprogramu działań na rzecz środowiska programu LIFE. 
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Zostały one  określone w artykułach 10, 11 i 12 rozporządzenia LIFE. Należy wyjaśnić, 

w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji, aktualizacji i rozwoju unijnej polityki i 

przepisów ochrony środowiska.  
 

 
 

3.1.4 Formularze finansowe  
 

 
 

Formularz R1 –  Budżet projektu 
 

Formularz podsumowuje strukturę finansową projektu, przedstawiając podział budżetu oraz 

zarys planu finansowego. Podczas gdy na etapie 2 jest on generowany automatycznie (w 

oparciu o dane wprowadzone w formularzach technicznych i finansowych), na etapie 

dokumentu koncepcyjnego wnioskodawcy muszą sami wpisać większość odpowiednich 

danych. Należy zauważyć, że automatycznie wypełniane są jedynie pola dotyczące sum i 

wartości procentowych. 
 

 
 

Wnioskodawcy muszą przedstawić orientacyjny budżet projektu według następujących 

kategorii kosztów: 
 

 
1.  Bezpośrednie koszty osobowe 

 
2.  Koszty podróży i pobytu 

 
3.  Koszty usług obcych 
 

4.  Środki trwałe 
 

a.  Infrastruktura 

b.  Wyposażenie 

c.   Prototyp 
 

5.  Grunt 
 

6.  Materiały eksploatacyjne 
 

7.  Pozostałe koszty 
 

8.  Koszty ogólne 
 

 
 
 

Zakładka: Podział budżetu według kategorii kosztów: 
 

Wnioskodawca ma obowiązek podać całkowite koszty w euro oraz koszty kwalifikowalne w 

euro dla każdej kategorii kosztów. 

 
Na etapie dokumentu koncepcyjnego wnioskodawca ma obowiązek przedstawić tylko 

orientacyjny budżet dla każdej kategorii kosztów. Należy zauważyć, że poziom 

współfinansowania UE (zob. maksymalne poziomy w zależności od obszaru  priorytetowego w 

punkcie 1.6.4) oblicza się jako stosunek wnioskowanego wkładu UE do kosztów 
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kwalifikowalnych. 
 

Zdecydowanie zaleca się, aby określając kwalifikowalne koszty na etapie dokumentu 

koncepcyjnego wnioskodawcy uwzględnili zasady i wymagania  kwalifikowalności 

przedstawione w punkcie 3.2.5. 
 

Zakładka: Zestawienie wkładów 
 

W formularzu R1 należy również opisać finansowanie projektu, wskazując wymagane wkłady 

według beneficjentów i/ lub współfinansujących, jak również całkowity wnioskowany wkład UE.  

Suma w tej tabeli powinna równać się całkowitym kosztom.  

Należy zauważyć, że w przypadku przejścia wniosku do etapu 2 wnioskodawca będzie mógł 

wprowadzić nieprzekraczające 10% zmiany w całkowitym wnioskowanym wkładzie UE. W 

przypadku pozostałych zmian w budżecie (w tym całkowitego kosztu projektu) nie ma 

ograniczeń pod warunkiem, że całkowity wkład UE nie wzrośnie o więcej niż 10%.
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3.2 Etap 2 Pełny wniosek 
 

 

3.2.1 Etap 2 Struktura 
 

 
 

Struktura wniosków w systemie32 jest następująca: 
 

 Formularze administracyjne (formularze A) 
 

 - Formularz A1 – Ogólne informacje o projekcie 

 

- Formularz A2 – Beneficjent koordynujący  

 

- Formularz A3 – Deklaracja beneficjenta koordynującego  

 

- Formularz A4 – Deklaracja współbeneficjenta oraz pełnomocnictwo  

 

- Formularz A5 – Współbeneficjent  

 

- Formularz A6 – Podmioty współfinansujące 
 

- Formularz A7 – Inne wnioski zgłoszone do finansowania przez Unię Europejską 
 

- Formularz A8 – Deklaracja wsparcia 
 

 

 Zarys projektu (formularze B) 
 

- Formularz B1 – Krótki opis projektu 
 

- Formularz B2a - Ogólny opis obszarów objętych projektem 
 

- Formularz B2b – Mapa ogólnego położenia obszaru projektu  
 

- Formularz B2c – Opis gatunków / siedlisk / problemów związanych z 

różnorodnością biologiczną, których dotyczy projekt 
 

- Formularz B2d – Problemy i zagrożenia związane z ochroną przyrody / 

różnorodnością biologiczną i dotychczasowe działania ochronne 
 

- Formularz B3 
 

- Formularz B4 – Interesariusze i główna grupa docelowa projektu 
 

- Formularz B5 – Przewidywane ograniczenia i czynniki ryzyka związane z 

realizacją projektu oraz strategia ich zmniejszenia 
 

- Formularz B6 – Kontynuacja/waloryzacja oraz długoterminowa trwałość 

rezultatów projektu po jego zakończeniu 
 

 

                                                           
32 Zob. załącznik III określający sposób sporządzania wniosku on-line przy pomocy generatora wniosków 

eProposal. 
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 Działania szczegółowe (formularze C) 
 

- Formularz C0 – Lista wszystkich planowanych działań 

 

- Formularz C1 
 

A. Działania przygotowawcze, opracowanie planów zarządzania i/lub planów 

działania  

B. Zakup/dzierżawa gruntów i/lub opłaty kompensacyjne za prawo 

użytkowania 

C. Działania ochronne 

D. Monitorowanie efektów działań w ramach projektu (obowiązkowe)  

E. Zwiększanie świadomości społeczeństwa i rozpowszechnianie rezultatów 

(obowiązkowe)  

F. Zarządzanie projektem (obowiązkowe) 
 

 -  Formularz C2 - Harmonogram sprawozdawczości 
 

 Formularze finansowe wniosku  
 

- Formularz F1 – Bezpośrednie koszty osobowe 

- Formularz F2 – Koszty podróży i pobytu 

 

- Formularz F3 – Koszty usług obcych 

 

- Formularz F4.a – Koszty infrastruktury 

 

- Formularz F4.b – Koszty wyposażenia 

 

- Formularz F4.c – Koszty prototypu 

 

-  Formularz F5.a – Zakup gruntu  
 
-  Formularz F5.b – Dzierżawa gruntu  

 

- Formularz F6 – Koszty materiałów eksploatacyjnych 

 

- Formularz F7 – Pozostałe koszty 

 

- Formularz F8 – Koszty ogólne 

 

- Formularz FC – Źródła finansowania 
 

 
Istotne zmiany w pełnym wniosku po etapie wniosku koncepcyjnego są niedopuszczalne – 

zob. więcej informacji w formularzu A7 i sprawdź zasady oceny, ponieważ może być to 

powodem odrzucenia wniosku na podstawie kryteriów kwalifikowalności.  
 

Należy zauważyć, że w przypadku dopuszczenia wniosku do etapu 2 treść formularzy A1 i A2 

oraz B1, B2 i B3 dokumentu koncepcyjnego zostanie automatycznie przeniesiona do 

odpowiednich formularzy/pól pełnego wniosku. W czasie przygotowywania pełnego wniosku 

będzie można edytować wcześniej wprowadzone dane. 
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3.2.2  Formularze administracyjne (formularze A) 
 
 
 

 
Formularz A1 – Ogólne informacje o projekcie 

 

Zob. instrukcję wypełnienia tego formularza podaną na etapie dokumentu koncepcyjnego. 
 
 

Formularz  A2 –  Beneficjent koordynujący 
 

Zob. instrukcję wypełnienia tego formularza podaną na etapie dokumentu koncepcyjnego. 
 

W przypadku gdy wniosek przewiduje udział podmiotów powiązanych, należy je wyraźnie 

wymienić, wskazując ich nazwę prawną, numer PIC (jeśli jest dostępny), a także ich status 

prawny i adres. Należy również wyjaśnić w odrębnym dokumencie, który ma być wprowadzony 

w postaci załącznika do eProposal (Affiliates_ACRONYM beneficiary), w jaki sposób podmioty 

powiązane spełniają warunki opisane powyżej w punkcie 1.6.2. 
 

W przypadku prywatnych podmiotów o charakterze niekomercyjnym należy podać kluczowe 

informacje potwierdzające ich niekomercyjny charakter. 
 
 

 
Formularz A3 –  Deklaracja beneficjenta koordynującego 
 
Formularz ten dostępny jest na końcu formularza A2 pod nagłówkiem „A3 – Coordinating 

Beneficiary declaration” (A3 – Deklaracja beneficjenta koordynującego).  

 

Niektóre informacje zawarte w niniejszym formularzu zostaną automatycznie pobrane z danych 

wprowadzonych do innych formularzy wniosku 
 

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

następujące pola: 
 

 „At….on…”. (Miejsce i data): Należy wskazać miejsce i datę złożenia podpisu. 
 

 „Signature” (Podpis) : Ten formularz musi być podpisany. 
 

 „Name(s) and status of signatory”: (Imię, nazwisko i stanowisko podpisującego): 

Należy wyraźnie podać imię i nazwisko oraz 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 141 rozporządzenia 

finansowego nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L  

193, 30/07/2018)33 oraz czy beneficjent spełnia wszystkie odpowiednie kryteria 

kwalifikowalności określone w wieloletnim programie pracy na lata 201-2020 dla programu 

                                                           
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1549552252045&uri=CELEX:32018R1046 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1549552252045&amp;uri=CELEX%3A32018R1046
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LIFE34  i dokumentach dotyczących naboru LIFE, w tym niniejszych wytycznych dla 

wnioskodawców. 
 

Dla zapewnienia dokładności należy upewnić się, że formularz ten został wygenerowany, 

podpisany i opatrzony datą już po wprowadzeniu do wniosku wszystkich danych technicznych i 

finansowych. 

 

Kompletny formularz należy zeskanować do pliku graficznego (a nie w formacie pdf, zob. 

akceptowane formaty plików w punkcie „Zasady ogólne” załącznika 3), a następnie przesłać 

formularz wybierając przycisk „Upload declaration” (Prześlij deklarację). 

 

 

Formularz A4 – Deklaracja współbeneficjenta oraz pełnomocnictwo 

 

Formularz ten dostępny jest na końcu formularza A5 (zob. poniżej) pod nagłówkiem „A4-

Associated Beneficiary declaration and Mandate” (Deklaracja współbeneficjenta oraz 

pełnomocnictwo); należy wybrać przycisk „Generate declaration” (Utwórz deklarację).  

 

Aby wypełnić ten formularz, należy również przeczytać instrukcję dotyczącą formularza A3. 

 

 Imię i nazwisko pełnomocnika przyszłego współbeneficjenta podpisującego formularz 

wpisywane są automatycznie. 
 

 
Należy ręcznie wypełnić następujące pola: 
 

 Imię i nazwisko pełnomocnika przyszłego beneficjenta koordynującego projektu. 

 

  „At….on…”. (Miejsce i data): Należy wskazać miejsce i datę złożenia podpisu. 

 „Signature” (Podpis) : Ten formularz musi być podpisany. 

 

 „Name(s) and status of signatory”: (Imię, nazwisko i stanowisko podpisującego):   

Należy wyraźnie podać imię i nazwisko i stanowisko osoby podpisującej formularz. 

 
 

 
Formularz A5 –  Współbeneficjent 

 
Należy kliknąć na przycisk „Create Associated Beneficiary” (Utwórz współbeneficjenta), wpisać 

wszystkie wymagane informacje i zatwierdzić przyciskiem „Save” (Zapisz). Współbeneficjent 

pojawi się wtedy na liście współbeneficjentów.  

 

Aby wypełnić ten formularz, zob. instrukcję dotyczącą formularza A2.  

 

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

listy. 

                                                           
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1518531793134&uri=CELEX:32018D0210 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1518531793134&amp;uri=CELEX%3A32018D0210
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Formularz A6 – Podmioty współfinansujące 
 
 

Jeżeli podmiot współfinansujący będzie miał swój udział w realizacji projektu, należy wybrać 

przycisk „Add Co-financier” (Dodaj podmiot współfinansujący), wpisać wszystkie wymagane 

informacje i zatwierdzić przyciskiem „Save” (Zapisz). Podmiot współfinansujący pojawi się 

wtedy na liście podmiotów współfinansujących.  

 

Aby wypełnić ten formularz, zob. również instrukcję dla formularza A3 powyżej. 

 
Należy zauważyć, że wkład podmiotu współfinansującego trzeba wpisać w formularzu 

FC (zob. poniżej). 
 

Status zobowiązania finansowego: Należy wpisać „Confirmed” (Potwierdzony) albo „To be 

confirmed” (Do potwierdzenia). Jeżeli wpisano „Do potwierdzenia”, należy to wyjaśnić. Należy 

zauważyć, że na późniejszym etapie procesu wyboru trzeba będzie przedstawić formularz A6 

ze statusem zobowiązania finansowego „Confirmed” (Potwierdzony).  

 

Kompletny formularz należy zeskanować do pliku graficznego (a nie w formacie pdf, zob. 

akceptowane formaty plików w punkcie „Zasady ogólne” załącznika 3), następnie przesłać 

formularz wybierając przycisk „Upload declaration” (Prześlij deklarację).  
 

Ważne: Beneficjent koordynujący / współbeneficjent powinien zostać określony we wniosku 

wyłącznie jako beneficjent koordynujący / współbeneficjent, a nie również jako 

współfinansujący. W przypadku gdy beneficjent koordynujący / współbeneficjent pragnie 

wnieść wkład finansowy netto do projektu, powinien złożyć jedynie formularze A2/A3 lub 

A4/A5, w którym jego wkład finansowy może być wyższy niż jego przewidywane koszty. 
 

 
Formularz A7 – Inne wnioski zgłoszone do finansowania przez Unię Europejską 

 

Należy zaznaczyć pole „Has this proposal been submitted before?” (Czy ten wniosek był 

składany wcześniej?) w przypadku, gdy wniosek jest składany ponownie. Należy podać 

odniesienia oraz akronim poprzedniego wniosku. Na przykład: “LIFE11 BIO/country/001040 

"ACRONYM” (LIFE11 BIO/kraj/001040 „AKRONIM”). Informacje te są wykorzystywane do 

celów statystycznych oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości oceny. 
 

Wnioskodawcy nie powinni niedoceniać znaczenia tego formularza: Na każde pytanie 

należy udzielić jasnej i wyczerpującej odpowiedzi. Beneficjenci muszą poinformować Instytucję 

Zamawiającą o wszelkich powiązanych środkach, jakie otrzymali z budżetu Unii Europejskiej, 

jak również o wszelkich powiązanych bieżących wnioskach o dofinansowanie z budżetu UE. 

Muszą też sprawdzić, czy nie otrzymują bieżących dotacji operacyjnych w ramach programu 

LIFE (lub innych programów UE), co prowadziłoby do podwójnego finansowania. 

 

Niepodanie tych informacji w odpowiednim formularzu mogłoby prowadzić do 

odrzucenia wniosku.  
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Jeśli wnioskodawca planuje kontynuację poprzedniego projektu LIFE, powinien jasno wyjaśnić 

w tym formularzu, dlaczego potrzebna jest kolejna faza projektu oraz jak uzupełni to rezultaty  

osiągnięte w poprzednim projekcie, zapewniając, że nie dojdzie do podwójnego finansowania.  

 

W projektach LIFE nie powinno się finansować działań, które lepiej sfinansować w ramach 

innych unijnych programów finansowania (zob. punkt 1.6.15). Z tego powodu 

wnioskodawcy muszą dokładnie sprawdzić ten aspekt i przedstawić w swoich 

odpowiedziach możliwie jak najwięcej informacji. Należy dostarczyć (o ile to możliwe i 

właściwe) dokumenty uzupełniające (np. fragmenty tekstów stosownych programów). 

Należy również zwrócić uwagę na punkt 1 deklaracji w formularzu A3, który wnioskodawca 

musi podpisać. Organy krajowe mogą zostać poproszone o dokonanie oceny takiej 

deklaracji.  

 

Istotne zmiany wprowadzone w pełnym wniosku po etapie dokumentu koncepcyjnego: 

Należy wymienić i uzasadnić wszelkie istotne zmiany projektu wprowadzone przez 

wnioskodawcę  na etapie 2. Istotne zmiany są to takie zmiany, które dotyczą działań, 

partnerstwa i budżetu. Wnioskowany wkład UE można zwiększyć maksymalnie o 10% kwoty, 

o którą pierwotnie występowano w dokumencie koncepcyjnym. Należy zauważyć, że zmiany 

nie mogą prowadzić do zmiany charakteru projektu oraz że mogłoby to prowadzić do 

odrzucenia wniosku w fazie oceny kwalifikowalności. 

 
Formularz A8 - Deklaracje wsparcia 
 

Wnioski często obejmują działania, w przypadku których beneficjenci koordynujący i 

współbeneficjenci nie mają uprawnień do podejmowania niezbędnych decyzji w celu 

zapewnienia ich skutecznej realizacji. Do typowych przykładów należą takie działania, jak 

zatwierdzenie planu zarządzania, wyznaczenie lub modyfikacja obszaru sieci Natura 2000, czy 

też prace na gruntach pod częściowym albo pełnym nadzorem strony trzeciej. W przypadku 

takich wniosków właściwy organ musi oficjalnie wyrazić swoje wsparcie i zaangażowanie w 

realizację wniosku. Wybór organu, który wypełni i podpisze formularz A8, zależy od 

krajowych/lokalnych uwarunkowań administracyjnych. Zaleca się, by wnioskodawcy dokładnie 

ocenili konieczność takiego wsparcia. Wnioski obejmujące działania wymagające tego rodzaju 

wsparcia, w odniesieniu do których nie uzupełniono i nie podpisano odpowiedniego formularza 

A8, najprawdopodobniej nie otrzymają dużej ilości punktów w fazie przyznawania finansowania 

procedury wyboru wniosków.  

 

W przypadku projektów realizowanych w więcej niż jednym kraju formularz ten (jeżeli 

wymagany, zob. powyższy akapit) musi wypełnić właściwy organ odpowiedzialny za ochronę 

przyrody / różnorodności biologicznej każdego uczestniczącego kraju. W takim przypadku 

każdy organ musi wypełnić jeden formularz. 

 

W formularzu należy wskazać nazwę, status prawny, pełny adres, numer telefonu, numer 

faksu, adres e-mail i dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko i stanowisko) każdego 

organu. 

 
Dany organ powinien wskazać, czy, dlaczego i w jaki sposób udzieli wsparcia danemu 

projektowi. Wsparcie dla projektu albo jego brak należy wskazać w sposób jednoznaczny. 

Organ powinien w szczególności wskazać, czy planowane działania stanowią część programu 

opracowanego/zatwierdzonego przez właściwy organ. Należy również określić powody, dla 

których organ zamierza udzielić wsparcia. Jeżeli właściwy organ ma odegrać aktywną rolę w 
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niektórych aspektach realizacji projektu (np. poprzez wydanie pozwolenia czy zatwierdzenie 

przygotowanego planu zarządzania), należy również ją szczegółowo określić.  

 

Właściwe organy, które uczestniczą w  projekcie bezpośrednio, np. jako jego beneficjenci, nie 

muszą wypełniać formularza A8.   

 
 

 W przypadku gdy wniosek obejmuje działania wymagające zobowiązania państwa 

członkowskiego do wyznaczenia nowych obszarów sieci Natura 2000 przed 

zakończeniem realizacji projektu, zobowiązanie to należy tutaj szczegółowo opisać. 

 

 Jeżeli to możliwe, w formularzu tym najlepiej wskazać zobowiązanie właściwego organu 

do udzielenia wsparcia lub zapewnienia realizacji działań przygotowawczych (np. 

sporządzenia projektów planów zarządzania) po zakończeniu projektu (jeżeli tego nie 

zapewniono w okresie realizacji projektu) lub do rozpowszechniania i stosowania 

innowacyjnych technik zademonstrowanych w projekcie.  
 

 
Podpis: Formularz należy podpisać i opatrzyć datą. Należy wyraźnie podać imię i nazwisko 
i stanowisko osoby podpisującej formularz.  
 

Należy kliknąć na przycisk „New declaration” (Nowa deklaracja), podać wszystkie wymagane 

informacje i kliknąć przycisk „Add” (Dodaj). Deklaracja pojawi się wtedy na liście formularzy A8. 

Należy kliknąć ikonę „Print” (Drukuj), by utworzyć deklarację, wydrukować ją, podpisać i 

zeskanować do pliku graficznego (a nie w formacie pdf, zob. akceptowany format pliku w 

punkcie „Zasady ogólne” załącznika 3). Następnie, na liście formularzy A8, należy kliknąć 

przycisk „Edit” (Edytuj) odpowiadający danej deklaracji, wybrać „Declaration scanned image” 

(Zeskanowana deklaracja) u dołu ekranu i załączyć ją; kliknąć przycisk „Save” (Zapisz). 

Deklarację można usunąć, klikając przycisk „Remove” (Usuń).  

 
Alternatywnie wnioskodawcy mogą poprosić właściwe organy o wykorzystanie edytowalnego 

szablonu w formacie Word, stanowiącego część pakietu aplikacyjnego, a następnie wgrać go w 

postaci odrębnego dokumentu w sekcji „Attachments” (Załączniki) generatora wniosków 

eProposal. 

  

Formularz ten można również wykorzystać, aby wskazać inny rodzaj wsparcia na rzecz 

projektu udzielanego przez ważne podmioty będące interesariuszami, organy 

administracyjne lub osoby, których może dotyczyć projekt. Zaleca się złożenie takiego 

formularza/formularzy w  przypadku, gdy wykonalność lub powodzenie projektu zależy od 

umów z wszelkimi stronami trzecimi. 

 

3.2.3  Zarys projektu (formularze B) 
 
Formularz B1 – Krótki opis projektu (sporządzany w języku angielskim) 
 

Zob. instrukcję wypełnienia tego formularza podaną na etapie dokumentu koncepcyjnego.  
 
Formularz B2a - Ogólny opis obszarów objętych projektem 
 

   W przypadku projektów obejmujących działania dotyczące dokładnie określonego 
obszaru 

 

Należy przedstawić jasny opis obszaru będącego przedmiotem wniosku. Jeżeli projekt 
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dotyczy kilku odrębnych podobszarów, należy wypełnić jeden formularz dla każdego z 

nich. W tym celu należy kliknąć przycisk „Create new project site” (Dodaj nowy obszar 

projektu).  
 

Należy zauważyć, że w przypadku projektów obejmujących działania na określonym 

obszarze w obrębie sieci Natura 2000 lub mających na celu poprawę integralności tej sieci, 

uznaje się, że obszar projektu obejmuje całkowitą powierzchnię wszystkich obszarów sieci 

Natura 2000 objętych danym projektem. Oznacza to, że wnioskodawca nie musi określać 

granic projektu w obszarze Natura 2000. W formularzu powinny znaleźć się następujące 

informacje: 

  

 Nazwa obszaru projektu: Należy podać nazwę obszaru. Podana nazwa powinna być 

krótka i spójnie używana na wszystkich mapach i formularzach technicznych wniosku. 

 Powierzchnia (ha): Należy podać całkowitą powierzchnię obszaru projektu w hektarach 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

 Status ochrony UE: Należy zaznaczyć odpowiednie pole – SPA (obszar specjalnej 

ochrony ptaków - OSO) lub SAC (specjalny obszar ochrony siedlisk - SOO ) / SCI 

(obszar będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty) / pSCI (proponowany obszar 

będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty) / żaden – i w stosownych 

przypadkach podać odpowiadający im kod obszaru Natura 2000. Jeżeli obszar podlega 

ochronie na mocy na mocy zarówno dyrektywy siedliskowej, jak i ptasiej, należy podać 

oba kody Natura 2000. 

 Inny status ochrony na mocy krajowych lub regionalnych przepisów: Jeżeli ma on 

zastosowanie, należy wskazać status ochrony międzynarodowej, krajowej i/lub lokalnej.  

 Główne formy użytkowania gruntu oraz własność obszaru projektu: Należy 

wymienić główne formy użytkowania obszaru projektu na dzień składania wniosku. 

Przykładami form użytkowania są: rolnictwo, turystyka, urbanizacja, ochrona przyrody 

itp. Należy podać przybliżony udział (w %) poszczególnych form użytkowania, tak aby 

łącznie stanowiły 100%. Należy również wskazać stan/rodzaj własności obszaru w dniu 

składania wniosku (np. grunty prywatne, grunty państwowe itd.). Należy podać 

przybliżony udział (w %) poszczególnych stanów/rodzajów własności, tak aby łącznie 

stanowiły 100%.  

 Opis naukowy obszaru projektu: Należy przedstawić ogólny opis wartości 

przyrodniczych obszaru  projektu (botanicznych, geologicznych, zoologicznych, 

hydrologicznych itd.).  Kiedy tylko jest to możliwe, należy podać główne źródła informacji 

wykorzystanych do przygotowania tego opisu.  

 Znaczenie obszaru projektu dla ochrony gatunków/siedlisk lub rozwiązania 

problemu związanego z różnorodnością biologiczną na szczeblu regionalnym, 

krajowym i unijnym: Należy uzasadnić, dlaczego wybrano dany obszar jako miejsce 

realizacji projektu. Należy wyjaśnić, dlaczego taki wybór jest najbardziej odpowiedni do 

osiągnięcia celów projektu. Należy wskazać, jakie działania zostaną podjęte na danym 

obszarze i określić ich lokalizację (jeśli to możliwe, należy załączyć mapę  obszaru w 

formacie A4 lub A3, określającą miejsce prowadzenia działań). Na ile to możliwe, należy 

podać informacje ilościowe oraz wskazać główne źródła informacji. 
 

Mapy są obowiązkowe w przypadku projektów obejmujących działania na określonym 

obszarze. Należy dołączyć przynajmniej jedną mapę dla obszaru (podobszaru) projektu. 

Każda mapa powinna w stosownych przypadkach zawierać: 
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 Tytuł, 

 w stosownych przypadkach wskazanie, czy obszar jest obszarem specjalnej ochrony 

ptaków lub specjalnym obszarem ochrony siedlisk / proponowanym obszarem mającym 

znaczenie dla Wspólnoty / obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty, nazwę i kod 

obszaru Natura 2000,  

 lokalizację głównych siedlisk/gatunków, których dotyczy projekt, 

 lokalizację zaplanowanych w ramach projektu różnych działań na określonym obszarze 

(działania te należy określić w legendzie), 

 skalę i legendę mapy. Legenda powinna obejmować wszystkie działania projektu 

zlokalizowane na mapie, wskazując ich numery i nazwy (np. B1 – Zakup gruntu). 

Ponadto powinna zawierać objaśnienie siedlisk zlokalizowanych na mapie. Należy 

podać oficjalne nazwy i kody tych siedlisk,  

 w stosownych przypadkach granice obszarów Natura 2000. Jeżeli wniosek dotyczy 

działań  ukierunkowanych na gatunki/siedliska objęte dyrektywą siedliskową, należy 

zaznaczyć granice proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty / 

obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty / specjalnych obszarów ochrony siedlisk. 

Jeżeli wniosek dotyczy działań ukierunkowanych na gatunki ptaków objęte dyrektywą 

ptasią, należy zaznaczyć granice obszarów specjalnej ochrony ptaków,  

 granice obszarów projektu tylko wtedy, gdy różnią się od granic obszarów Natura 2000. 

W celach informacyjnych i tylko wtedy, gdy jest to przydatne – granice terenu objętego 

inną formą ochrony na szczeblu regionalnym albo krajowym. 
 

Wnioskodawcy muszą upewnić się, że mapy są bardzo dobrej jakości i zawierają wszystkie 

wymagane informacje. Mapy należy składać wyłącznie w formacie A4 lub A3..  

 

Uwaga: Obejmujący działania na określonym obszarze wniosek LIFE dotyczący przyrody 

może zostać odrzucony, jeżeli mapy nie będą dostatecznie dokładne lub wyraźne. W 

szczególności, w stosownych przypadkach, mapa musi umożliwić osobom oceniającym 

wniosek ustalenie, czy kluczowe działania będą realizowane na obszarach Natura 2000 lub na 

obszarach, które wpłyną na integralność sieci. 

 
 

   W przypadku projektów nieobejmujących działań dotyczących dokładnie 
określonego obszaru: 

 

W przypadku gdy projekt nie obejmuje działań dotyczących dokładnie określonego obszaru, 

należy możliwie jak najdokładniej określić miejsce, gdzie projekt będzie realizowany (miasto, 

obszar, region itp.). Należy wypełnić tylko jeden formularz, który powinien zawierać: 
 

 Nazwa obszaru(ów) projektu: Należy podać miasto, obszar, region itd. Podana nazwa 

powinna być krótka i spójnie używana na wszystkich mapach i formularzach 

technicznych wniosku.  

 Powierzchnia (ha), status ochrony UE, inny status ochrony na mocy krajowych 

lub regionalnych przepisów, główne formy użytkowania gruntu oraz własność 

obszaru projektu, opis naukowy obszaru projektu:  Należy podać stosowne 

informacje (zob. powyższe uwagi na temat projektów obejmujących działania dotyczące 

dokładnie określonego obszaru) albo wpisać „NOT APPLICABLE” (NIE DOTYCZY): 

 Znaczenie obszaru projektu dla ochrony przedmiotowych gatunków/siedlisk na 

szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym: Należy wyjaśnić, gdzie realizowany 
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będzie projekt. Należy uzasadnić, dlaczego wybrano właśnie ten obszar jako miejsce 

realizacji projektu. Ponadto należy wyjaśnić, dlaczego taki wybór jest 

najodpowiedniejszy dla osiągnięcia celów projektu. 
 

 
Formularz B2b – Mapa ogólnego położenia obszaru projektu  
 

Mapa ta powinna przedstawiać położenie obszaru(ów) projektu opisanego(ych) w 

formularzu(-ach) B2a. Powinna przedstawiać położenie obszaru(ów) na terenie kraju oraz w 

razie potrzeby na terenie danego(ych) regionu(ów). W przypadku gdy projekt nie obejmuje 

działań dotyczących określonego obszaru, należy możliwie jak najdokładniej zlokalizować 

miejsce realizacji projektu będzie realizowany (miasto, obszar, region itp.).  

 

Należy podać tytuł i skalę mapy. Mapa powinna być dobrej jakości i wysokiej 

rozdzielczości, najlepiej kolorowa. Mapa powinna być czytelna. Powinna przynajmniej 

zawierać przejrzystą legendę i informacje podstawowe (główne miasta, główne granice 

administracyjne, główne rzeki, jeziora i morze/a, wraz z odpowiadającymi im nazwami, oraz 

główne drogi). Dodatkowo, na mapie można zaznaczyć inne dane topograficzne i informacje o 

szacie roślinnej. 

 

Formularz B2c – Opis gatunków / siedlisk / problemów związanych z różnorodnością 

biologiczną, których dotyczy projekt  
 
    W przypadku projektów LIFE dotyczących przyrody i różnorodności  biologicznej 

ukierunkowanych na określone gatunki/siedliska: 
 

Należy wymienić i zwięźle opisać główne gatunki i/lub główne siedliska, które stanowią 

bezpośredni przedmiot projektu. Ponadto należy zauważyć, że opis jest wymagany wyłącznie 

w przypadku tych gatunków i/lub siedlisk, które stanowią bezpośredni przedmiot projektu. 

 

Dla wszystkich głównych gatunków stanowiących przedmiot projektu należy podać 

następujące informacje: 

  

 Nazwę naukową (po łacinie) podaną w dyrektywie ptasiej lub siedliskowe. Należy 

zauważyć, że należy tutaj wymienić regularnie występujące gatunki ptaków wędrownych  

niewymienione w dyrektywie ptasiej, ale stanowiące przedmiot projektu. Jeżeli gatunek 

jest gatunkiem priorytetowym (wymienionym w załączniku II do dyrektywy siedliskowej 

lub znajduje się na liście priorytetowych gatunków ptaków, o których mowa w punkcie 

zasad ogólnych dotyczącym współfinansowaniu na poziomie 75% budżetu), należy je 

oznaczyć gwiazdką.  

 Załącznik(i) do unijnej dyrektywy ptasiej lub siedliskowej, w którym(-ych) dany 

gatunek został wymieniony. 

 Wielkość populacji na obszarze projektu. Jeżeli projekt nie obejmuje działań na 

dokładnie określonym obszarze, należy wskazać wielkość populacji na szczeblu 

regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, stosownie do okoliczności. 

 Status ochrony w obrębie obszaru projektu. Należy podać pełne dane ilościowe. Jeżeli 

projekt nie obejmuje działań na dokładnie określonym obszarze, należy wskazać stan 

ochrony na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, stosownie do 

okoliczności. 

  W przypadku gatunków ptaków należy wskazać (jeżeli jest to stosowne), czy obszar 

projektu jest obszarem lęgowym, zimowiskiem i/lub miejscem odpoczynku ptaków 
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wędrownych. 
 

Dla każdego z głównych siedlisk stanowiących przedmiot projektu należy podać następujące 

informacje: 

 

 Nazwę i kod obszaru Natura 2000 podane w unijnej dyrektywie siedliskowej. Jeżeli 

siedlisko jest siedliskiem priorytetowym (wymienionym w załączniku I do dyrektywy 

siedliskowej), należy oznaczyć je gwiazdką. 

 Odsetek (%) powierzchni, jaką zajmuje dany typ siedliska na całym obszarze 

projektu i na każdym podobszarze.  

 Status ochrony w obrębie obszaru projektu (jeśli jest to stosowne). Należy podać pełne 

dane ilościowe. 

 

   W przypadku wszystkich pozostałych projektów LIFE dotyczących różnorodności 

biologicznej: Należy opisać problem związany z różnorodnością biologiczną, który 

stanowi przedmiot projektu oraz stan różnorodności biologicznej / stan ochrony / stan 

ekologiczny w obrębie obszaru projektu. W przypadku gdy projekt nie obejmuje działań 

na określonym obszarze, należy opisać stan różnorodności biologicznej / stan ochrony / 

stan ekologiczny w skali miasta, obszaru, regionu itp.  
 

Formularz B2d – Problemy i zagrożenia związane z ochroną przyrody / różnorodnością 

biologiczną i dotychczasowe działania ochronne 
 

Problemy i zagrożenia związane z ochroną przyrody / różnorodnością biologiczną: 

Identyfikacja zagrożeń na obszarze(-ach) projektu dla gatunków/siedlisk lub problemu(-ów) 

związanego(-ych) z różnorodnością biologiczną, które stanowią przedmiot projektu, ma 

zasadnicze znaczenie dla określenia potrzebnych działań. W punkcie tym należy opisać te 

zagrożenia (zaczynając od najważniejszego) i ich znaczenie dla ochrony siedlisk/gatunków 

stanowiących przedmiot cel projektu (zarówno na obszarze(-ach) projektu, jak i w ogóle) lub 

ogólnie dla różnorodności biologicznej. Kiedy tylko to możliwe, problemy/zagrożenia należy 

zlokalizować i wyrazić ilościowo. W opisie powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa 

zagrożenia i jego opis, lokalizacja (jeżeli jest to stosowne), wpływ na różnorodność 

biologiczną lub na siedliska/gatunki stanowiące przedmiot projektu (w miarę możliwości 

wpływ ten należy wyrazić ilościowo) oraz informacje, w jaki sposób te problemy i 

zagrożenia zostaną rozwiązane i wyeliminowane w okresie realizacji projektu. 
 

Dotychczasowe działania ochronne prowadzone na obszarze projektu lub dotyczące 

gatunków/siedlisk objętych projektem: Należy wyjaśnić, czy w przeszłości podejmowano 

działania na danym obszarze lub wobec objętych projektem gatunków/typów siedlisk lub 

problemów związanych z różnorodnością biologiczną (np. czy sporządzono plany zarządzania, 

prowadzono badania, zakupiono grunty itd.). Należy podać rok oraz rezultaty tych działań. 

Ponadto należy wskazać, kto był/jest odpowiedzialny za ich realizację. Jeżeli projekt jest 

zgodny z regionalną/krajową/unijną strategią ochrony przyrody / różnorodności biologicznej, 

należy to tutaj wyraźnie wskazać i wyjaśnić. 

 
 
Formularz B3 

 

Ukierunkowanie projektu na najlepsze praktyki: Należy wyjaśnić ukierunkowanie projektu 

na najlepsze praktyki, jeśli jest to stosowne. Zob. szczegółowe informacje w punkcie 1.2.  
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Demonstracyjny charakter projektu: Należy wyjaśnić demonstracyjny charakter projektu, jeśli 

jest to stosowne. Zob. szczegółowe informacje w punkcie 1.2.  

 

Pilotażowy charakter projektu: Należy wyjaśnić pilotażowy charakter projektu, jeśli jest to 

stosowne. Zob. szczegółowe informacje w punkcie 1.2. 

 

Jeśli wnioskodawca proponuje projekt pilotażowy zgodnie z definicją w punkcie 1.2, musi 

uzasadnić, że technika albo metoda zastosowana we wniosku nie zostały wykorzystane albo 

testowane wcześniej, albo gdzie indziej na świecie.  

 

Jeżeli wnioskodawca proponuje projekt demonstracyjny zgodnie z definicją w punkcie 1.2, 

musi uzasadnić, że działania, metodyki lub podejścia zaproponowane we wniosku są nowe lub 

nieznane w konkretnym kontekście, np. geograficznym, ekologicznym czy ekonomicznym. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku projektów zarówno demonstracyjnych, jak i 

pilotażowych wnioskodawca musi opracować opis techniczny proponowanych procesów lub 

metod, nowych elementów oraz usprawnień.  
 

Ponadto wnioskodawca ma obowiązek porównać proponowane rozwiązanie z istniejącymi 

najlepszymi praktykami, opisując korzyści i usprawnienia w zakresie ochrony środowiska. 

 

 

Europejska wartość dodana projektu oraz jego działań: 
 
 

Informacje wpisane w tym polu będą wykorzystane między innymi do oceny wniosku zgodnie z 

następującymi kryteriami przyznawania finansowania (zob. szczegółowe informacje w 

Zasadach oceny wniosków programu LIFE 2019): 
 

 Trzecie kryterium przyznania finansowania - Wielkość i jakość wsparcia dla 

realizacji szczegółowych celów obszarów priorytetowych podprogramu działań na 

rzecz środowiska programu LIFE 
 

Należy wskazać, czy i w jaki sposób projekt przyczynia się do aktualizacji, rozwoju 

oraz wdrażania jednego lub kilku szczegółowych celów obszarów priorytetowych 

podprogramu działań na rzecz środowiska programu LIFE, określonych w art. 10, 11 i 

12 rozporządzenia LIFE. Na podstawie tego kryterium zostaną ocenione korzyści 

w zakresie ochrony środowiska/przyrody i zostaną one uznane za wskaźnik 

wielkości i jakości wsparcia; muszą one być wyraźne, istotne, ambitne oraz 

wiarygodne. 
 

Określenie ilościowe korzyści w zakresie ochrony środowiska/przyrody: większe efekty/korzyści 

uzyskane w ramach planowanego rozwiązania należy wyrazić ilościowo w odniesieniu do 

oczekiwanych korzyści środowiskowych w okresie realizacji projektu i w ciągu 5 lat po jego 

zakończeniu. Należy to zrobić wyraźne wskazując wybraną linię bazową. Ponadto należy 

zapewnić zgodność z oczekiwanymi wynikami (formularz B1) i wartościami podanymi w tabeli 

kluczowych wskaźników poziomu projektu LIFE.  
 

 Szóste kryterium przyznania finansowania - Europejska wartość dodana: synergie i 
ponadnarodowość 
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Należy wskazać, czy i w jaki sposób projekt odnosi się do synergii, zielonych zamówień 

publicznych, oznakowania ekologicznego, wykorzystania wyników badań sfinansowanych przez 

UE i ponadnarodowości.  

 

Dodatkowe punkty za wykorzystanie wyników badań sfinansowanych przez UE przyznawane 

będą wyłącznie wtedy, gdy w niniejszym formularzu zostanie przedstawiony krótki lecz 

kompleksowy opis tych wyników i sposobu ich wykorzystania do realizacji projektu LIFE. 

 

Zob. dalsze informacje dotyczące sposobu oceny tych aspektów w odpowiednich zasadach 

oceny wniosków. 

 

 

Powielanie i przenoszenie: 
 
Należy opisać strategię powielania lub przenoszenia (ocenianą na podstawie czwartego 

kryterium przyznania finansowania) w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu (zob. 

bardziej szczegółowe informacje w punkcie 1.6.13). Jak wyjaśniono poniżej, w ramach projektu 

należy przewidzieć określone działania w celu uzasadnienia zawartych tutaj stwierdzeń (zob. 

punkt 3.2.4 „Szczegółowy opis techniczny planowanych działań (formularze C))”. 

 

W kontekście tego obszaru priorytetowego strategia mająca zapewnić powielanie lub 

przenoszenie rezultatów projektu do innych kontekstów oznacza wykroczenie poza jedynie 

zobowiązanie do kontynuacji projektu, gdyż wymaga stworzenia jasnego i solidnego planu 

opartego na działaniach w ramach projektu, które umożliwiłyby powielanie i/lub przenoszenie 

do innych podmiotów, regionów albo krajów. Należy pamiętać, że powielenie i przeniesienie 

nie oznaczają kontynuacji opisanej w  formularzu B6. Powielenie i przeniesienie są elementami 

ogólnej strategii trwałości.  

 
 

Wpływ projektu na warunki społeczno-gospodarcze i usługi ekosystemowe 

 

Należy wskazać prawdopodobny wpływ działań w ramach projektu na lokalną gospodarkę i 

społeczeństwo, a także na ochronę i odtworzenie usług ekosystemowych. 
 

Formularz B4 – Interesariusze i główna grupa docelowa projektu 
 

Należy wskazać interesariuszy, którzy mają być zaangażowani w realizację projektu oraz formę 

takiego zaangażowania. Należy określić, jakiego rodzaju wkładu oczekuje się od nich oraz w 

jaki sposób ich zaangażowanie zostanie wykorzystane w projekcie, a także będzie przydatne i 

potrzebne dla projektu.  

 

Należy określić grupy docelowe oraz metody rozpowszechniania wiedzy. Należy skomentować 

działania informacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa i/lub działania marketingowe 

podejmowane podczas realizacji projektu oraz po jego zrealizowaniu.  

 
 

Formularz B5 – Przewidywane ograniczenia i czynniki ryzyka związane z realizacją projektu 

oraz strategia ich zmniejszenia 
 

Wnioskodawcy projektu powinni określić wszystkie możliwe wewnętrzne lub zewnętrzne 

zdarzenia („ograniczenia i czynniki ryzyka”), które mogłyby mieć znaczący negatywny wpływ 
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na skuteczne wdrożenie projektu. Należy wymienić takie ograniczenia i czynniki ryzyka, 

zaczynając od najważniejszych. Należy również wskazać wszelkie możliwe ograniczenia i 

czynniki ryzyka związane ze środowiskiem społeczno-gospodarczym. W odniesieniu do 

każdego zidentyfikowanego ograniczenia i czynnika ryzyka należy wskazać przewidziany przez 

wnioskodawcę sposób ich wyeliminowania.  

 

Zdecydowanie zaleca się również, aby wnioskodawcy podali w tym punkcie wszelkie 

szczegółowe informacje dotyczące licencji, zezwoleń, ocen oddziaływania na środowisko itp., a 

także wskazali wsparcie ze strony organów odpowiedzialnych za wydanie zezwoleń. 

Doświadczenie zdobyte w realizacji programu LIFE wskazuje, że niektóre projekty napotykają 

na trudności związane z zakończenie wszystkich działań w planowanym okresu realizacji 

projektu ze względu na nieprzewidziane opóźnienia i trudności podczas jego realizacji. 

Wnioskodawcy powinni zidentyfikować wszystkie możliwe zdarzenia zewnętrzne 

(„ograniczenia i czynniki ryzyka”) mogące spowodować takie opóźnienia. Jedną z możliwych 

przyczyn takich trudności jest obowiązek przeprowadzenia ocen, których nie przewidziano w 

czasie przygotowywania projektu LIFE, w szczególności: 

 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. 35; 

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

2001/42/WE (dyrektywą SOOŚ)36; 

 oceny wymaganej na podstawie art. 6 dyrektywy 92/43/EWG (dyrektywy siedliskowej; 

oceny na podstawie art. 6)37. 

 
W obszarze priorytetowym Przyroda i różnorodność biologiczna programu LIFE 

współfinansowane są projekty w dziedzinie ochrony przyrody. Niemniej jednak czasami wśród 

projektów LIFE mogą się znaleźć „przedsięwzięcia” (w znaczeniu dyrektywy (OOŚ), w 

przypadku których należy przeprowadzić ocenę OOŚ na podstawie samej dyrektywy OOŚ lub 

krajowych przepisów dokonujących jej transpozycji. Choć to mało prawdopodobne, istnieje 

możliwość, że działania w ramach projektu LIFE mogą wymagać wprowadzenia zmian w 

istniejących planach lub programach (np. w dokumentacji planowania przestrzennego), które 

mogą z kolei wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

(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 projektu LIFE wnioskodawcy powinni 

ustalić, czy prawo unijne lub krajowe wymaga jednej lub więcej wspomnianych powyżej 

ocen. 
 

Wnioskodawcy powinni opisać w formularzu B5, w jaki sposób uwzględnili te zagadnienia i jak 

                                                           
35 Wersja skodyfikowana dyrektywy OOŚ: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF 
36 Dyrektywa SOOŚ: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF 
37 Jednolita wersja dyrektywy siedliskowej: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:EN:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG%3A1992L0043%3A20070101%3AEN%3APDF
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zamierzają rozwiązać potencjalne problemy. Dobra komunikacja i konsultacje z właściwymi 

organami odpowiedzialnymi za procedury są istotne dla uniknięcia nieprzewidzianych 

problemów. Należy się tym zająć już na początku przygotowywania wniosku LIFE. 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 uwzględnić, jest możliwy negatywny 

wpływ realizowanych lub planowanych projektów rozwojowych (projektów infrastrukturalnych 

lub przemysłowych) na działania lub obszary objęte wnioskiem LIFE. Bezpośredni lub pośredni 

wpływ projektów rozwojowych może prowadzić do trudności w realizacji projektu LIFE. Z tego 

względu przed złożeniem wniosku wnioskodawcy powinni sprawdzić dokumentację planowania 

przestrzennego dla obszarów objętych wnioskiem LIFE oraz trwające procedury OOŚ 

dotyczące projektów rozwojowych, które mają być realizowane na obszarze stanowiącym 

przedmiot projektu LIFE lub w jego pobliżu. Wnioskodawcy powinni mieć świadomość, że 

środki kompensacyjne wynikające z realizacji projektu rozwojowego (w rozumieniu dyrektywy 

OOŚ lub art. 6.4 dyrektywy siedliskowej) nie mogą pokrywać się z działaniami przewidzianymi 

we wniosku LIFE. Cztery aspekty pozwalają ustalić, czy środki pokrywają się z działaniami  w 

ramach wniosku:   

  
 geograficzny – tj. czy środki kompensacyjne stosowane są na dokładnie tym 

samym  obszarze Natura 2000 co środki w ramach instrumentu LIFE;  

 materialny – tj. czy środki programu LIFE różnią się pod względem technicznym od 

środków kompensacyjnych; 

  czasowy – tj. czy działania w ramach programu LIFE i środki kompensacyjne 

stosowane są w różnym czasie;  

 finansowy – tj. czy możliwe jest jednoznaczne rozróżnienie funduszy użytych do 

wdrożenia  środków kompensacyjnych od funduszy programu LIFE (np. na 

podstawie dwóch odrębnych kont bankowych).  
 

Zgodnie z wzorem umowy o dotację programu LIFE, za niekwalifikowalne uznaje się wszelkie 

koszty związane z dowolnym działaniem uważanym za środek kompensacyjny, za które 

odpowiedzialne jest państwo członkowskie oraz które ustalono w związku z dyrektywami ptasią 

i siedliskową.  
 

Wreszcie, wnioskodawca musi określić szczegółowo, w jaki sposób uwzględnił 

zidentyfikowane czynniki ryzyka w czasie planowania projektu (harmonogramu, budżetu 

itd.) i określania działań. 
 

Formularz B6 – Kontynuacja/waloryzacja oraz trwałość długoterminowa rezultatów 

projektu po jego zakończeniu 
 

Należy opisać, w jaki sposób projekt będzie kontynuowany po zakończeniu finansowania w 

ramach programu LIFE oraz jakie działania są wymagane dla utrwalenia jego rezultatów w celu 

zapewnienia właściwego stanu ochrony gatunków lub siedlisk, lub aspektów różnorodności 

biologicznej, których dotyczy projekt.. Należy przedstawić jasną strategię lub mechanizm, które 

mają zapewnić kontynuację rezultatów projektu po zakończeniu jego finansowania. Wykracza 

to poza rozpowszechnianie rezultatów projektu i plan After-LIFE. Projekty powinny zawierać 

jasną strategię utrzymania rezultatów projektu dla proponowanych rozwiązań po zakończeniu 

projektu.  

Działania w ramach projektu powinny wykazywać takie ukierunkowanie i już w czasie 

realizacji projektu stanowić przygotowanie do jego kontynuacji.  
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Informacje zawarte w tym formularzu oraz związane ze strategią kontynuacji działania w 

ramach projektu zostaną ocenione na podstawie czwartego kryterium przyznania finansowania 

(europejska wartość dodana: trwałość, punkt dotyczący kontynuacji) Należy pamiętać, że 

kontynuacja nie oznacza powielenia i przeniesienia opisanych w formularzu B3, ale jest 

elementem ogólnej strategii trwałości ocenianej na podstawie czwartego kryterium przyznania 

finansowania. 

 

Należy zauważyć, że informacje przedstawione w tym punkcie można aktualizować w okresie 

realizacji projektu w zależności od jego rezultatów. W szczególności należy odpowiedzieć na 

następujące pytania: 

 

 Które działania trzeba będzie wykonać lub kontynuować po zakończeniu 

projektu? Należy wymienić takie działania w ramach projektu, wskazując ich 

oznaczenie (np. A1, A2...) oraz tytuł. 

 W jaki sposób zostanie to osiągnięte? Jakie zasoby będą konieczne dla 

wykonania tych działań? Należy wskazać, w jaki sposób powyższe działania 

będą kontynuowane po zakończeniu projektu, przez kogo, w jakim przedziale 

czasowym i przy wykorzystaniu jakich środków finansowych. Należy omówić 

zasoby techniczne, finansowe i osobowe. 

 Status ochrony obszarów/siedlisk, których dotyczy projekt na mocy 

krajowych/lokalnych przepisów prawa (stosownie do okoliczności) Należy 

wskazać, jaki status ochrony ma zostać osiągnięty do końca projektu lub po jego 

zakończeniu oraz kiedy to nastąpi. 

 W jaki sposób, gdzie i przez kogo użytkowane będzie pozyskane 

wyposażenie po zakończeniu realizacji projektu? Należy wymienić główne 

elementy wyposażenia, którego zakup jest planowany w ramach projektu oraz 

opisać sposób jego zagospodarowania po zakończeniu projektu. Należy pamiętać, 

że zgodnie z warunkami ogólnymi wzoru umowy o dotację programu LIFE w 

przypadku kosztów zakupu środków trwałych poniesionych przez organy władzy 

publicznej lub organizacje non-profit w związku z projektami LIFE w ramach 

obszaru priorytetowego Przyroda i różnorodność biologiczna kwalifikowalność 

środków trwałych zakupionych w ramach projektu zależy od zobowiązania 

beneficjentów do ich dalszego wykorzystywania po zakończeniu projektu 

wyłącznie w działaniach na rzecz ochrony przyrody. 

 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): Należy wskazać, w jaki sposób działania w zakresie 

rozpowszechniania będą kontynuowane po zakończeniu projektu. Należy określić 

osoby / organizacje, które zostały dotychczas zidentyfikowane jako adresaci tych 

działań w zakresie rozpowszechniania. 

 W jaki sposób zapewniona zostanie długoterminowa trwałość konkretnych 

działań w ramach projektu? Należy podać szczegółowe informacje. 
 

 
 

3.2.4  Szczegółowy opis techniczny planowanych działań (formularze C) 
 

Wnioskodawca musi wymienić wszystkie działania, które będą realizowane w ramach 

projektu. Istnieje sześć rodzajów działań:  
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A.  Działania przygotowawcze, opracowanie planów zarządzania lub planów 

działania   

B.  Zakup gruntu / dzierżawa gruntu i/lub opłaty kompensacyjne za prawo 

użytkowania gruntu 

C. Działania ochronne 

D.  Monitorowanie efektów działań w ramach projektu (obowiązkowe) 

E. Zwiększanie świadomości społeczeństwa i rozpowszechnianie rezultatów 

(obowiązkowe) 

F. Zarządzanie projektem (obowiązkowe) 

 
Działania zostaną uznane za kwalifikujące się do finansowania, jeśli spełnią wszystkie z 
następujących warunków: 

 
 konieczność podjęcia działania musi być dobrze uzasadniona w odniesieniu do celów 

projektu; a także  

 należy zagwarantować długoterminową trwałość inwestycji. 
 

W ramach każdego rodzaju działań (A, B, C…) wnioskodawca musi wymienić różne działania: 

A1, A2..., B1, B2... C1, C2... itd. Kolejne numery w ramach tej samej kategorii działań są 

generowane automatycznie, a ich kolejność można zmienić za pomocą strzałek „Up↑” (W górę 

↑) i „Down↓” (W dół↓).  
 

W ramach każdego działania (A1, A2..., B1, B2... itp.) wnioskodawca może (ręcznie) dodać 

określone poddziałania (A1.1, A1.2...) w punkcie „Opis (co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego)”. W 

czasie 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.   

 

Patrz poniższy przykład dotyczący działań zalecanych i niezalecanych: 
 

Zalecane:  
 
E – Zwiększanie świadomości społeczeństwa i rozpowszechnianie rezultatów  

 

Działanie E1 – Planowanie i realizacja rozpowszechniania  

 Opis zastosowanych metod (co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego)  

 

Poddziałanie E1.1 – Plan rozpowszechniania i tworzenie sieci z innymi projektami (w 

tym z projektami LIFE) 

 

Poddziałanie E1.2 – Opracowanie pakietu informacyjnego (w tym strony 

internetowej, broszur, raportu w języku niespecjalistycznym, wideo dotyczącego 

projektu, imprez) 
 

 
Niezalecane 
 

E – Zwiększanie świadomości społeczeństwa i rozpowszechnianie rezultatów  

 
Działanie E1 – Planowanie i realizacja rozpowszechniania  
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 Opis (co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego)  
 
Działanie E2 – Strona internetowa  
 

 Opis (co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego)  
 
Działanie E3 - Broszury  
 

 Opis (co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego)  
 

Działanie E4 – Warsztaty  
 

 Opis (co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego)  
 
Działanie E5 – Raport w języku niespecjalistycznym 
 

 Opis (co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego)  
 
Działanie E6 - Tworzenie sieci z innymi projektami  
 

 Opis (co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego)  
 
 

Zaleca się, aby tylko działania mające przynieść istotny rezultat projektu zostały przedstawione 

jako odrębne działanie. 

 

Działania te należy opisać możliwie jak najbardziej precyzyjnie. Do opisu można dodać mapy 

przedstawiające lokalizację działań, wyjaśniające tablice, wykresy lub fotografie, które można 

wprowadzić do formularzy używając funkcji „Pictures” (Obrazy). Działań nie należy mylić z 

produktami dostarczalnymi.  

 

W opisie każdego działania należy wyraźnie wskazać powiązania z innymi działaniami (np. 

działanie C2 zostanie zrealizowane po zakupie gruntu w działaniu B1, które to nastąpi po 

przygotowaniach w działaniu A2) oraz w jasny (oraz ilościowy) sposób opisać, w jaki sposób 

dane działanie przyczynia się do realizacji ogólnych celów projektu. Opis techniczny 

działania powinien wyraźnie odpowiadać przewidzianym na jego realizację środkom 

finansowym. 

Dla każdego działania wnioskodawca powinien podać następujące informacje: 

 

 Nazwa działania: Nazwa powinna być krótka i wyraźnie odzwierciedlać cel działania. 

 Beneficjent odpowiedzialny za realizację: Należy wskazać, który z beneficjentów 

projektu będzie odpowiedzialny za koordynowanie realizacji tego działania wybierając 

go z rozwijanej listy. W przypadku zaangażowania więcej niż jednego beneficjenta w 

polu tekstowym dostępnym na  rozwijanej liście należy podać szczegółowe informacje 

określające zakres odpowiedzialności każdego beneficjenta. 

 Opis (co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego):  Należy opisać  przedmiot działania, wskazując, 

co będzie  robione, przy pomocy jakich środków, w jakim miejscu / na jakim obszarze, ile 

ma potrwać i kiedy się ma skończyć. Należy określić powiązania z innymi działaniami. W 

stosownych przypadkach należy wskazać, czy i dlaczego dane działanie zalicza się do 

obowiązkowych konkretnych ochronnych (zasada 25%). Należy określić powiązania z 

innymi działaniami. Należy wyjaśnić, dlaczego działanie jest niezbędne oraz w jaki 
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sposób jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów projektu. W przypadku 

działań realizowanych poza UE należy szczegółowo wyjaśnić, dlaczego działania te są 

potrzebne, aby osiągnąć unijne cele środowiskowe oraz aby zapewnić skuteczność 

interwencji podjętych podczas realizacji projektu na terytoriach państw członkowskich, 

do których mają zastosowanie Traktaty. W tym punkcie wnioskodawca może ręcznie 

dodać konkretne poddziałania (A1.1, A1.2...) (zob. np. działanie E powyżej).  

 Założenia dotyczące głównych kosztów działania: Należy streścić metodologię 

zastosowaną do szacowania kosztów głównych wydatków w ramach tego działania (np. 

liczba ha x koszt / ha, liczba dni x średni koszt / dzień, …). Należy zauważyć, że 

całkowity koszt działania wpisany do formularzy finansowych wyświetla się 

automatycznie (suma pozycji kosztów utworzonych w formularzach F dla danego 

działania); podczas tworzenia nowego działania wartość ta domyślnie wynosi 0 euro. 

Należy podać szczegóły poszczególnych obliczeń i szacunków, na których oparto 

podany koszt całkowity. 

 Produkty dostarczalne: Należy wymienić wszystkie  produkty dostarczalne związane z 

każdym działaniem i podać termin ich wykonania (dzień/miesiąc/rok), używając 

przycisku „Add” (Dodaj). Produkty dostarczalne to wszystkie produkty materialne, które 

można przesłać (np. plany zarządzania, opracowania i inne dokumenty, 

oprogramowanie, wideo itd..). W przypadku każdego produktu dostarczalnego należy 

podać termin jego opracowania (dzień/miesiąc/rok). Należy zauważyć, że każdy produkt 

dostarczalny trzeba przekazać jako osobny dokument (z logo programu LIFE)  do 

Instytucji Zamawiającej wraz z raportem z działań. 

Kamienie milowe: Należy wymienić wszystkie kamienie milowe projektu związane z  

każdym działaniem i podać termin ich osiągnięcia (dzień/miesiąc/rok). Kamienie 

milowe projektu definiuje się jako kluczowe momenty w czasie realizacji projektu, np. 

„powołanie kierownika projektu”, „wstępne uruchomienie prototypu”, „konferencja 

końcowa” itp. Dokumentów związanych z kamieniami milowymi nie trzeba składać do 

Instytucji Zamawiającej. Wnioskodawca powinien poinformować Instytucję 

Zamawiającą o osiągnięciu/nieosiągnięciu kamienia milowego w raportach 

technicznych, które wyśle do Instytucji Zamawiającej. 

 Harmonogram działań: Dla każdego działania w ramach projektu należy wskazać 

okres jego realizacji. W czasie planowania okresu realizacji danego projektu należy 

pamiętać, że projekty w ramach programu LIFE 2019 nie mogą rozpoczynać się 

wcześniej niż w terminie określonym w załączniku 1. Ponadto należy dodać odpowiedni 

margines bezpieczeństwa pod koniec projektu w celu uwzględnienia nieprzewidzianych 

opóźnień. 
 

 

Poniżej określono dodatkowe informacje, które trzeba przekazać dla określonych działań. 

 

Formularz C0 – Lista wszystkich działań 

  

Formularz ten umożliwia wnioskodawcy utworzenie wszystkich działań przewidzianych w 

projekcie według rodzaju działania (A, B, C...) przy użyciu przycisku „Add project action” (Dodaj 

działanie w ramach projektu). Po utworzeniu działania można użyć przycisku „Save and next” 

(Zapisz i przejdź dalej), aby bezpośrednio utworzyć kolejne działanie. 
 

Bardzo ważne: Wnioskodawca musi utworzyć działania w ramach projektu, zanim będzie 

w stanie podać jakiekolwiek koszty w formularzach finansowych F. 
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Formularz C1 

 

A. Działania przygotowawcze, opracowanie planów zarządzania lub planów działania  

 

Działania przygotowawcze powinny obejmować wszystkie działania, które trzeba wykonać, aby 

umożliwić rozpoczęcie lub właściwą realizację innych działań w ramach projektu z kategorii B, 

C, D, E lub F. Obejmują one: przygotowanie dokumentacji technicznej (m.in. opracowanie 

szablonów, inwentaryzację itd.) oraz przeprowadzenie wszelkich procedur administracyjnych 

lub prawnych (konsultacji, przetargów, dyskusji, szkoleń itd.).  
 

Jeżeli przewiduje się opracowanie planów zarządzania i/lub planów działania, opis stosownych 

działań przygotowawczych powinien określać, co zostanie zrobione, aby zapewnić realizację 

tych planów (np. zatwierdzenie planu przez właściwe organy administracyjne przed 

zakończeniem realizacji projektu).  

 

Jeżeli działania przygotowawcze nie prowadzą bezpośrednio do realizacji działań w ramach 

projektu, opis powinien zawierać wystarczające wyjaśnienia, zobowiązania i gwarancje 

wykazujące, że skutecznie zapewniona będzie ich pełna realizacja po zakończeniu projektu. W 

przeciwnym wypadku działania tego rodzaju mogą zostać wykreślone z projektu w fazie rewizji. 

 

B. Zakup/dzierżawa gruntu i/lub opłaty kompensacyjne za prawo użytkowania 

 

Szczególnie ważne jest to, aby opis każdego działania jasno wskazywał sposób spełnienia 

wszystkich warunków kwalifikowalności opisanych w punkcie 2.4.3 dotyczącym zakupu 

gruntu.   

 

Dla każdego działania należy wskazać stan negocjacji z właścicielami gruntu. Czy 

skonsultowano się z nimi oraz czy zasadniczo się zgadzają? Należy jasno określić rodzaj i 

lokalizację siedlisk, które zostaną zakupione/wydzierżawione. Należy określić powierzchnię 

gruntu należącego do każdego typu siedlisk, która zostanie zakupiona/wydzierżawiona, oraz 

uzasadnić planowany koszt/hektar w oparciu o aktualne ceny gruntów. Jeśli nabycie gruntu ma 

nastąpić w formie zamiany gruntu, należy to jasno stwierdzić (aby zamianę gruntu była 

kwalifikowalna, musi mieć miejsce przed końcem projektu). W przypadku zakupu lub dzierżawy 

gruntu w celu podjęcia innych działań w ramach projektu należy wskazać, które działania są 

zależne od zakupu gruntu. W stosownych przypadkach należy wskazać „alternatywny” grunt, 

które można zakupić, jeśli wystąpią trudności związane z  pierwotnie wybranym gruntem. 
 

C.  Działania ochronne 
 
Należy wyraźnie wskazać działania, których realizacja uzależniona jest od przeprowadzenia 

działań przygotowawczych lub zakupu/dzierżawy gruntów  

 

W przypadku projektów LIFE dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej 

ukierunkowanych na określone siedliska/gatunki dla każdego planowanego działania należy 

wskazać, które gatunki lub typy siedlisk są nim objęte (a jeżeli to możliwe, należy również 

podać ich powierzchnię i wielkość populacji) oraz jaki będzie jego związek z osiągnięciem 

celów projektu. W przypadku wszystkich pozostałych projektów LIFE dotyczących 

różnorodności biologicznej należy wskazać, jakich aspektów różnorodności biologicznej 

dotyczą i w jaki sposób są one związane z celami danego projektu Należy w jasny sposób 

wskazać lokalizację i oczekiwane efekty wszystkich tych działań. Należy również wskazać, kto 
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będzie odpowiedzialny za utrzymanie efektów po zakończeniu projektu. 

 

Jeżeli dla potrzeb ochrony beneficjenci muszą zbudować infrastrukturę lub zakupić 

wyposażenie lub zwierzęta (np. bydło wypasowe), elementy te należy wymienić, opisać i 

szczegółowo uzasadnić.  

 

W stosownych przypadkach należy wyjaśnić, w jaki sposób, przez kogo oraz z jakiego źródła 

finansowania działania będą kontynuowane po zakończeniu projektu. Należy również 

zauważyć, że wszelkie przewidywane płatności za działania w zakresie zarządzania, które 

mają miejsce po zakończeniu projektu, nie kwalifikują się do finansowania ze środków 

programu LIFE. 
 

Rezultaty wszystkich działań C powinny być konkretne, wymierne oraz powinny przynosić 

widoczne korzyści siedliskom / gatunkom i w zakresie problemu różnorodności biologicznej, 

których dotyczy projekt. Korzyści te powinny być wymierne; należy je zmierzyć i ocenić w 

ramach działań monitorujących kategorii D. Jeśli to możliwe, rezultat każdego działania 

należy wyrazić ilościowo. 
 

Uwaga: Konkretne działania ochronne należy wymienić jako działania C. Wielu 

wnioskodawców niepoprawnie wskazuje jako działania C działania, które nie są konkretnymi 

działaniami ochronnymi (np. działania związane z pracami inwentaryzacyjnymi, planami 

zarządzania, monitorowaniem, wytycznymi zarządzania, komunikacją z interesariuszami itd.). 

 
D. Monitorowanie efektów działań w ramach projektu (obowiązkowe)  
 

Wszystkie projekty powinny obejmować odrębne działania monitorujące w celu pomiaru oraz 

udokumentowania skuteczności działań w ramach projektu w porównaniu z sytuacją wyjściową, 

celami i oczekiwanymi rezultatami. Należy przewidzieć składanie regularnych raportów z 

monitorowania. Z tego względu należy zaproponować odrębne działanie „monitorujące" z 

odrębnym budżetem.  
 

W ramach wszystkich projektów trzeba będzie składać raporty dotyczące rezultatów i efektów 

projektu, z uwzględnieniem kluczowych wskaźników rezultatów projektu LIFE (zob. tabelę 

Excel: Kluczowe wskaźniki rezultatów projektu LIFE dla naboru w 2019 r.). Wskaźniki te 

przyczynią się do oceny efektów projektu LIFE. Należy dokonać przeglądu wskaźników 

projektowych i uzupełnić je o opis efektu zaproponowanego rozwiązania w trakcie realizacji 

albo na koniec projektu (łącznie z jasnym zestawieniem ilościowym wartości bezwzględnych i 

względnych). Zadania te należy powtórzyć przez 5 lat od zakończeniu projektu. 
 

Tabelę kluczowych wskaźników rezultatów projektu LIFE w formacie Excel należy przesłać 

przez generator wniosków eProposal w postaci załącznika.  
 

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 

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
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/kpi/kpi_demo.mp4
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Na etapie składania wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do wypełnienia dostarczonej tabeli 

w formacie Excel. 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 podpisania z nimi umowa o dotację oraz po tym, jak 

zostanie ona podpisana.  
 

Element wniosku powinno stanowić konkretne działanie mające na celu monitorowanie i 

pomiar efektów projektu (którego wyniki zostaną wprowadzane do internetowej, dynamicznej 

bazy wskaźników), wraz z odrębnym budżetem. Informacje dotyczące efektów projektu należy 

przekazać w momencie składania pierwszego raportu (z postępów w realizacji projektu lub 

śródokresowego) i raportu końcowego. 
 

Ocena skutków społeczno-gospodarczych działań w ramach projektu dla lokalnej gospodarki i 

społeczności powinna również stanowić element kluczowych wskaźników poziomu projektu 

LIFE zarówno na etapie składania, jak i w ramach późniejszego monitoringu w przypadku 

wyboru projektu do finansowania.  

 

W stosownych przypadkach wyniki oceny stanu ekosystemów i usług ekosystemowych należy 

również przekazać do dynamicznej bazy wskaźników.  

 

W przypadku projektów o charakterze demonstracyjnym lub innowacyjnym takie działanie 

powinno również obejmować ocenę zademonstrowanej techniki lub metody. 
 

E. Zwiększanie świadomości społeczeństwa i rozpowszechnianie rezultatów 
(obowiązkowe) 
 

Projekty muszą zawierać znaczący zbiór działań, pogrupowanych w kilka zbiorczych i 

jednolitych poddziałań (zob. przykład w punkcie 3.3.3) mających na celu rozpowszechnianie 

rezultatów projektu. 
 

Projekty powinny na ogół zawierać następujące rodzaje działań komunikacyjnych: 

 

 Działania informacyjne i zwiększające świadomość w odniesieniu do projektu, 

skierowane do ogółu społeczeństwa i interesariuszy. Działania te powinny rozpocząć 

się na wczesnym etapie realizacji projektu; 
 

 Bardziej techniczne działania rozpowszechniające mające na celu przenoszenie 

rezultatów i zdobytej wiedzy do interesariuszy, którzy mogliby z powodzeniem 

korzystać z doświadczeń projektu; 
 

 Tworzenie sieci. 

 
 

Projekty LIFE dotyczące przyrody i różnorodności biologicznej muszą również obejmować 

szeroki zakres działań zapewniających powielanie  i przenoszenie rezultatów. Działania 

te powinny stanowić podstawę dla efektywnego kosztowo powielenia lub przenoszenia 

zaproponowanych rozwiązań i uzyskanych rezultatów w okresie realizacji projektu lub po jego 

zakończeniu. Wykracza to poza transfer wiedzy i tworzenia sieci, ponieważ obejmuje 

wdrożenie w innym miejscu technik, metod lub  strategii opracowanych albo stosowanych w 

praktyce w ramach projektu. 
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Udane powielanie i możliwość przenoszenia wymagają strategii, obejmującej zadania mające 

na celu zwielokrotnienie efektów rozwiązań zastosowanych w ramach projektu i 

doprowadzenie do ich szerszego wykorzystania, tak aby osiągnęły masę krytyczną w czasie 

realizacji projektu LIFE i/lub w krótkim lub średnim okresie po jego zakończeniu. Zob. przykłady 

w punkcie 2.4.3. 

 
Dla każdego z działań należy podać grupę docelową i uzasadnić jej wybór. Jeśli działanie 

obejmuje spotkania (np. z lokalnymi interesariuszami), należy oszacować liczbę spotkań, 

określić wybranych interesariuszy i wyjaśnić, w jaki sposób pomoże to w realizacji projektu. 

Jeśli w działaniu używane są broszury, ulotki, publikacje, filmy itp., należy określić grupę 

docelową. Jeśli działanie dotyczy dostępu odwiedzających, należy określić przewidywane 

działania, miejsce i liczbę spodziewanych odwiedzających oraz sposób, w jaki pomoże to w 

realizacji projektu itd. Jeśli beneficjenci planują zaprezentować rezultaty projektu na 

wydarzeniach krajowych / międzynarodowych (konferencjach, kongresach), należy jasno 

określić ich znaczenie i wartość dodaną dla projektu.  

 
 

Dla wszystkich działań należy określić oczekiwane rezultaty w ujęciu jakościowym i ilościowym 

(np. większe wsparcie ze strony społeczności lokalnej, poinformowanie 2500 osób, 

rozprowadzenie 3000 egzemplarzy biuletynu, …), wskazując, jak przyczynia się to do realizacji  

celów projektu. 

 

Następujące działania rozpowszechniające uznaje się za obowiązkowe i należy je zgrupować 

w jedno poddziałanie, które obejmuje następującą listę produktów dostarczalnych: 
 

 Tablice informacyjne (produkt dostarczalny) opisujące projekt powinny być 

umieszczone w strategicznych, publicznie dostępnych miejscach. Powinno zawsze na 

nich widnieć logo LIFE.. W przypadku działań realizowanych na obszarach Natura 2000 

lub ukierunkowanych na poprawę integralności całej sieci należy również zamieścić logo 

Natura 2000.   

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

LIFE oraz w stosownych przypadkach z logo Natura 2000). Stronę internetową należy 

zamieścić na serwerze w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu oraz 

regularnie ją aktualizować przez okres jego realizacji. Stronę należy utrzymać  on-line 

przez co najmniej 5 lat po zakończeniu projektu.  
 

 Raport w języku niespecjalistycznym (produkt dostarczalny). 
 
Tworzenie sieci z innymi projektami (w tym projektami programów LIFE III, LIFE+ i/lub LIFE), 

działania w zakresie wymiany informacji  itd. należy przedstawić jako jedno odrębne 

obowiązkowe  poddziałanie. 

 
Współpraca z mediami, organizacja imprez i udział w nich, opracowanie broszur i 

filmów, publikacje techniczne nie są obowiązkowe, ale są przewidziane w wielu projektach i 

są mile widziane jako dowód dobrego rozpowszechniania. 

 
Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących komunikacji i rozpowszechniania 

można znaleźć w warunkach ogólnych wzoru umowy o dotację programu LIFE. Na stronie 

internetowej programu LIFE https://ec.europa.eu/easme/en/life-communication  również 

podano szczegółowe wskazówki dotyczące komunikacji i rozpowszechniania oraz wytyczne dla 

zaprojektowania strony internetowej programu LIFE –  how to design a LIFE website. 

https://ec.europa.eu/easme/en/life-communication
http://www.cc.cec/home/europa-info/documents/accessibility/best_practices_en.doc
http://www.cc.cec/home/europa-info/documents/accessibility/best_practices_en.doc
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F. Zarządzanie projektem (obowiązkowe) 
 

Wnioskodawca powinien wymienić różne działania (w sposób syntetyczny i jednolity 

zgrupowane w kilka poddziałań) mające na celu zarządzanie / prowadzenie projektu oraz 

zapewniające kontrolę jakości i zarządzenie ryzykiem, w tym planowanie awaryjne.  Na ogół 

obejmują one poniższe działania i koszty z nimi związane: 
 

Ogólne zarządzanie projektem:  

 

Każdy projekt musi obejmować jedno poddziałanie o nazwie „Zarządzanie projektem przez 

(nazwa beneficjenta odpowiedzialnego)”. Poddziałanie to powinno zawierać opis kadry 

zarządzającej projektu i opis obowiązków beneficjentów projektu w zakresie zarządzania i 

sprawozdawczości, nawet jeśli w związku z tym w ramach projektu nie zostaną poniesione 

żadne koszty.  
 

Należy załączyć schemat organizacyjny zaangażowanej kadry technicznej i administracyjnej. 

Schemat ten musi dostarczać dowodów na to, że beneficjent koordynujący (Kierownik Projektu) 

posiada wyraźne uprawnienia i sprawuje skuteczną kontrolę nad kadrą zarządzającą projektu, 

nawet jeśli część kadry kierowniczej byłaby zatrudniana w firmie zewnętrznej. Należy wyjaśnić, 

czy kadra zarządzająca posiada wcześniejsze doświadczenie w zakresie zarządzania 

projektami. 
 

Zdecydowanie zaleca się, aby kierownik projektu pracował w pełnym wymiarze godzin. Jeśli 

koordynator albo kierownik projektu przyczynia się również w bezpośredni sposób do 

realizacji niektórych działań, odpowiednią część kosztów związanych z ich wynagrodzeniem 

powinno się przypisać do szacowanych kosztów tych działań. 
 

Oczekuje się, że projektem będą zarządzać pracownicy beneficjenta koordynującego, 

Natomiast można zlecić zarządzanie projektem firmie zewnętrznej, jeśli jest to dobrze 

uzasadnione, pod warunkiem, że beneficjent koordynujący zachowa pełną i codzienną 

kontrolę nad projektem. We wniosku należy jasno określić, w jaki sposób kontrola ta zostanie 

zagwarantowana. 

 

Należy również przedstawić uzasadnienie dla utworzenia konsorcjum realizującego projekt 

wskazując dla każdego beneficjenta kraj i funkcję w projekcie. Należy zamieścić tabelę poniżej 

w postaci załącznika do „Zarządzania projektem”. 

 

 
 Kraj Funkcja w projekcie 

[Beneficjent 1]   

[Podmiot zależny od 

beneficjanta 1] 

  

[Beneficjent 2]   

[Beneficjent 3]   
 

 

W przypadku gdy we wniosku proponuje się udział podmiotów powiązanych, należy je 

również wskazać w powyższej tabeli. 
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Raport z audytu (produkt dostarczalny): 
 
Jeśli jest wymagany (zob. warunki ogólne wzoru umowy o dotację programu LIFE), audyt ten 

powinien nie tylko sprawdzać, czy przestrzegano przepisów prawa krajowego i zasad 

rachunkowości, ale powinien również potwierdzać, że wszystkie poniesione koszty są zgodne 

z warunkami ogólnymi wzoru umowy o dotację programu LIFE. W formularzach finansowych 

koszty audytu należy ująć w pozycji budżetu „Pozostałe koszty”. Raport z audytu należy dodać 

do listy produktów dostarczalnych. Nie jest wymagane żadne konkretne poddziałanie. 
 

Plan działań po zakończeniu realizacji projektu LIFE („plan After-LIFE”): 

Beneficjent koordynujący ma obowiązek przygotować „plan After-LIFE” i dołączyć go do 

raportu końcowego. Należy go przedłożyć w języku beneficjenta i fakultatywnie w języku 

angielskim, na papierze i w formie elektronicznej. Plan After-LIFE powinien określać sposób 

kontynuacji i rozwoju działań rozpoczętych w ramach projektu LIFE w latach następujących 

po zakończeniu projektu. Powinien również określić sposób, w jaki zostanie zapewnione 

długoterminowe zarządzanie obszarami/siedliskami/gatunkami oraz będzie wspierane 

powielanie działań gdzie indziej. Plan After-LIFE powinien dodatkowo określać sposób, w jaki 

sposób kontynuowane będą działania w zakresie komunikacji i rozpowszechniania rezultatów 

po zakończeniu projektu. W planie należy podać szczegółowe informacje o tym, jakie 

działania będą prowadzone, kiedy, przez kogo, i przy użyciu jakich źródeł finansowania. We 

wniosku należy dodać odrębne poddziałanie dla tego planu, a plan należy dodać do listy 

produktów dostarczalnych. 

 

 

Formularz C2 - Harmonogram sprawozdawczości 
 

Przewidywane raporty z realizacji działań: 
 

Beneficjent koordynujący będzie składał do Instytucji Zamawiającej raporty z postępów w 

realizacji projektu w wymiarze technicznym i finansowym. W raportach należy podkreślić 

osiągnięte rezultaty  projektu oraz potencjalne problemy. 

 

Należy pamiętać, że językiem umowy o dotację, zarządzania projektem, oficjalnej 

sprawozdawczości (z wyłączeniem załączników czy produktów dostarczalnych) i całej 

komunikacji z Instytucją Zamawiającą jest język angielski, nawet jeżeli wniosek projektu 

sporządzono w innym języku. Z tego powodu koszty tłumaczenia sprawozdań (z wyłączeniem 

załączników czy produktów dostarczalnych) są kwalifikowalne.  

 

W przypadku projektów trwających dłużej niż 24 miesiące lub gdy wnioskowany wkład UE 

przekracza 300 tys. euro, wymagany jest raport śródokresowy, składany wraz z wnioskiem o 

drugą płatność w ramach prefinansowania. W przypadku projektów trwających dłużej niż 48 

miesięcy, w których wkład Unii Europejskiej przekracza 4 mln euro, o ile beneficjent 

koordynujący chce wystąpić o trzecią płatność w ramach prefinansowania, należy dostarczyć 

drugi raport śródokresowy. Raporty śródokresowe należy składać wraz z wnioskami 

dotyczącymi śródokresowych płatności w ramach prefinansowania, zgodnie z progami 

określonymi w warunkach szczególnych wzoru umowy o dotację programu LIFE. Jeden 

„końcowy raport z wnioskiem o płatność” należy złożyć nie później niż 3 miesiące po dacie 

zakończenia projektu. Należy zauważyć, że harmonogram raportów może ulec zmianie w fazie 

rewizji. Wymagane mogą być dodatkowe „raporty z postępów w realizacji”, jeśli zostaną 

uznane za niezbędne, w zależności od stopnia skomplikowania i czasu realizacji projektu. 
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Szczegółowe informacje na temat  obowiązków sprawozdawczych związanych z projektami 

LIFE można znaleźć w warunkach ogólnych wzoru umowy o dotację programu LIFE. 
 
 

3.2.5 Formularze finansowe wniosku 
 

 
 

Ważne: Budżet wniosku może obejmować wyłącznie koszty zgodne z art.  

II.19 warunków  ogólnych wzoru umowy o dotację programu LIFE. Wkład UE 

zostanie obliczony na podstawie kosztów kwalifikowalnych.  

 

Uwagi ogólne: 

Wszystkie koszty należy zaokrąglić do pełnego euro. Do formularzy nie można 

wpisywać liczb dziesiętnych.  

Beneficjent koordynujący, współbeneficjenci, podmioty określone jako „podmioty 

powiązane” i inne firmy będące częścią tych samych grup kapitałowych lub holdingów 

nie mogą występować jako podwykonawcy. 

Należy unikać fakturowania wewnętrznego (tj. kosztów wynikających z transakcji między 

działami beneficjenta) i będzie ono dozwolone tylko wtedy, gdy wyklucza wszystkie 

elementy zysku, podatek VAT oraz koszty ogólne. Należy zauważyć, że koszty, które 

ponosi ten sam podmiot prawny, należy co do zasady wykazać w prawidłowej kategorii 

kosztów (koszty osobowe, koszty materiałów eksploatacyjnych, pozostałe koszty itp.).  

Wszystkie umowy przypisane do jakiejkolwiek kategorii kosztów muszą przestrzegać 

zasady braku konfliktu interesów, niezależnie od wysokości kwoty, o jaką chodzi. 
 

Podatek od wartości dodanej VAT płacony przez beneficjentów jest kosztem 

kwalifikowalnym, z wyjątkiem:  

a) działań opodatkowanych lub działań zwolnionych z podatku z prawem 

odliczenia;  

b) działań wykonywanych przez beneficjenta jako organu publicznego, jeśli 

jest on organem władz krajowych, regionalnych lub lokalnych lub innym 

podmiotem prawa publicznego. 

Dla każdej pozycji kosztów należy wybrać z rozwijanych menu krótką nazwę 

beneficjenta, który poniesie dany koszt, i numer działania, do którego odnosi się dany 

koszt. 

Aby dodać nową pozycję kosztów, należy użyć przycisku „Add” (Dodaj); aby usunąć 

pozycję kosztów, należy użyć przycisku „Delete” (Usuń).  

Wszystkie formularze finansowe są aktywowane za pomocą tabulatora: aby szybko 

utworzyć pozycje kosztów można użyć klawisza tabulatora na klawiaturze, aby przejść z 

jednego pola dla kolejnego, a następnie do przycisku „Add” (następnie wciśnięcie 

klawisza „Enter” spowoduje dodanie pozycji kosztów).  
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Jeżeli beneficjenci projektu chcą uczestniczyć w działaniach w ramach projektu nie 

ponosząc ich kosztów (i podać tę informację w deklaracjach A3/A4), muszą wpisać do 

formularzy finansowych F1-F7 odpowiednie działania wraz z odpowiadającym im 

kosztem 0 euro. 

 

Jeżeli beneficjenci (podmioty prywatne) chcą, aby ich podmioty powiązane 

uczestniczyły w projekcie, powinni wskazać w opisie pozycji kosztów, że dany koszt 

poniesie ich podmiot powiązany, i podać jego nazwę. Należy zauważyć, że udział 

podmiotów powiązanych trzeba będzie uwzględnić w art. I.7 przyszłej umowy o dotację. 
 

 
 

 

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 odpowiedni 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 właściwy wydział 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 personelu, którego nie uznaje się za „dodatkowy” (zob. art. II.19.2.a) iii) 

warunków ogólnych umowy o dotację programu LIFE). Będzie to automatycznie weryfikowane 

w ramach raportu R4 - Zgodność z zasadą 2%) podczas walidacji wniosku w systemie 

eProposal przed jego złożeniem, jak również w fazie wyboru oraz przy obliczaniu końcowego 

wkładu UE na koniec realizacji projektu. 
 

Zgodnie z definicją, koszty personelu „dodatkowego” obejmują koszty wszystkich 

pracowników – stałych lub tymczasowych – podmiotów publicznych, których umowa lub jej 

przedłużenie 

- wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia projektu lub po tej dacie bądź z dniem 

podpisania umowy o dotację lub po tej dacie (jeżeli podpisanie ma miejsce przed datą 

rozpoczęcia projektu), oraz 

- jeśli zostali specjalnie oddelegowani/przydzieleni do realizacji projektu LIFE. 

Dalsze wytyczne w tym zakresie dostępne są w załączniku X do wzoru umowy o 

dotację. 
 

Rodzaj umowy: Należy wybrać z rozwijanego menu personel dodatkowy i inny niż dodatkowy 

(zgodnie z powyższą definicją). 

 

Należy zauważyć, że umowy cywilno-prawne zawarte z osobami fizycznymi mogą zostać 

zaliczone do tej kategorii, pod warunkiem, że jest przestrzegany art.  II.19.2 a) wzoru umowy o 

dotację LIFE, tj. 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 
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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 / Funkcja w projekcie: Należy określić każdą kategorię zawodową w jasny i 

jednoznaczny sposób, aby umożliwić Instytucji Zamawiającej monitorowanie zasobów 

kadrowych przydzielonych do projektu. Opis ten musi być zwięzły i jasny (np. starszy 

specjalista ds. badań). Przykłady kategorii/funkcji pracowników w projekcie: starszy inżynier 

/kierownik projektu, technik/analityk danych, specjalista ds. administracyjnych/finansowych itd. 

W przypadku gdy kategoria zawodowa nie wyjaśnia roli, jaką dana osoba będzie odgrywać w 

projekcie, należy podać dodatkowe informacje, ale nie w tym miejscu, lecz w punkcie 

„Założenia dotyczące głównych kosztów działania“ dla danego działania (formularze C). Np. 

jeśli dana osoba pełni funkcję starszego specjalisty ds. badań w dziedzinie ekonomiki 

rolnictwa, w tym miejscu należy wpisać jedynie „starszy specjalista ds. badań“, natomiast 

dodatkowe informacje należy przedstawić przy odpowiednim działaniu.  

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 (pod warunkiem, że koszty te są zgodne 

ze zwykle stosowanymi przez beneficjenta zasadami dotyczącymi wynagrodzeń), z 

wyłączeniem wszelkich innych kosztów (zob. dalsze wytyczne w tej kwestii w załączniku X do 

wzoru umowy o dotację programu LIFE). Wyłącznie w celu określenia planowanego budżetu, 

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. 

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 zastrzeżeniu, że jest ono zgodne z odpowiednimi przepisami prawa): 

 

Dni / rok 365 dni 

Minus 52 weekendy  104 dni 

Minus święta państwowe  21 dni 

Minus ustawowy urlop  21 dni 

Minus czas choroby/inne (jeżeli właściwe) 10 dni 

= Łączny efektywny czasu pracy 215 dni 
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Należy zauważyć, że składając raporty dotyczące kosztów projektu nie należy podawać 

stawek dziennych wskazanych w planowanym budżecie; naliczyć można jedynie rzeczywiste 

koszty, tj. rzeczywiste stawki i faktyczne godziny/dni przepracowane w ramach projektu. 

Należy uzasadnić wszelkie znaczące odstępstwa od ujętych w budżecie kosztów. Koszty 

osobowe nalicza się na podstawie stawek godzinowych/dziennych 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 całkowity 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 potrzebna 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 

dwóch osób uczestniczących w realizacji projektu w celu udziału w spotkaniu inauguracyjnym z 

przedstawicielami Instytucji Zamawiającej. 

 

Beneficjent i numer działania: Należy wybrać beneficjenta i numer działania, z którymi 

związane są koszty podróży i pobytu. 

 

Miejsce docelowe podróży:  Należy wybrać odpowiednie miejsce docelowe podróży: w kraju, 

w UE, poza UE. 

Wyjaśnienie przyjętych założeń: Należy przedstawić zwięzłe i jasne wyjaśnienie założeń 

przyjętych przy obliczaniu kosztu podróży i pobytu. 

 

Należy jasno określić cel podróży (w tym ilość dni i osób podróżujących w tym samym celu), 

aby umożliwić ocenę kosztów w odniesieniu do celów projektu. 

 

 

(Przykładowe wpisy w polu „Wyjaśnienie przyjętych założeń”: „2 osoby x 1 przedsięwzięcie 

mające na celu rozpowszechnianie informacji” pod nazwą „xxx” przez 2 dni”; „1 osoba x 1 

spotkanie koordynacyjne w sprawach technicznych x 1 dzień”, „3 osoby x 3 wizyty na obszarze 

projektu x 2 dni”). 

 

W tym miejscu można wpisać jedynie koszty podróży i pobytu. Koszty związane z udziałem w 

konferencjach, takie jak opłaty konferencyjne, należy uwzględniać w kategorii „Pozostałe 

koszty” (formularz F7). Koszt uczestnictwa w konferencji uznaje się za kwalifikowalny tylko 
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wtedy, gdy projekt ma zostać zaprezentowany podczas konferencji. Liczba uczestników 

konferencji ograniczona jest tylko do tych osób, których obecność na konferencji jest 

uzasadniona względami technicznymi. 

Koszty podróży oblicza się zgodnie z wewnętrznymi zasadami beneficjenta. Beneficjenci 

powinni dołożyć starań, aby podróżować w najbardziej oszczędny oraz przyjazny dla 

środowiska sposób – należy zawsze rozważyć możliwość przeprowadzenia wideokonferencji 

jako rozwiązania alternatywnego. 

Przy braku zasad wewnętrznych obowiązujących w przypadku zwrotu kosztów użytkowania 

samochodów należących do podmiotu (w przeciwieństwie do samochodów prywatnych) koszty 

związane z ich wykorzystaniem należy szacować z zastosowaniem stawki 0,25 euro/km. Jeżeli 

przewidziane jest tylko pokrycie kosztów paliwa, należy w tym miejscu również je wpisać.  

Koszty pobytu oblicza się zgodnie z wewnętrznymi zasadami stosowanymi przez beneficjenta 

(diety lub bezpośrednie opłacenie posiłków, kosztów hotelu, transportu na miejscu itd.). Należy 

upewnić się, że nie uwzględniono kosztów posiłków w trakcie podróży/spotkania, jeżeli koszty 

pobytu zostały już ujęte w budżecie jako diety. 

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 dwie osoby 

podróżują trzy razy na spotkanie koordynacyjne, to liczba podróży wynosi 6). 
 

 
 

Formularz F3 – Koszty usług obcych 

 

Ogólne: Koszty związane z usługami obcymi 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 wyposażenia lub infrastruktury. Koszty te 

ograniczone są do 35% łącznego budżetu, jeśli w wniosku nie uzasadniono wyższego poziomu 

kosztów.  

Na przykład, stworzenie logo, opracowanie planu rozpowszechniania informacji, 

zaprojektowanie materiałów informacyjnych, publikację książki lub wypożyczenie materiałów 

należy ująć jako usługi obce..  

Należy zauważyć, że wszelkie usługi świadczone w ramach umowy podwykonawstwa, które są 

związane z opracowaniem prototypu, należy ująć w budżecie w pozycji dla prototypu, a nie 

jako usługi obce. Koszty związane z zakupem lub dzierżawą (w przeciwieństwie do najmu) 

wyposażenia oraz infrastruktury na podstawie umowy podwykonawstwa (np. usługi 

instalacyjne) należy ująć w budżecie odpowiednio w takich kategoriach kosztów, a nie jako 

usługi obce, jeśli podlegają również amortyzacji zgodnie z zasadami rachunkowości. 

Koszty związane z prawami użytkowania gruntu należy kwalifikować jako „usługi obce” tylko 

wtedy, gdy dotyczą one krótkoterminowej dzierżawy ustającej przed zakończeniem realizacji 

projektu. Dzierżawę na dłuższy okres należy deklarować jako długoterminową dzierżawę 

gruntu. 

Postępowanie: Należy określić postępowanie przewidziane dla zlecenia prac, przy stosowaniu 

„prawa zamówień publicznych” wobec podmiotów publicznych oraz „zlecenia z wolnej ręki", 

„przetargu nieograniczonego”, „oferty wariantowej” i „kontraktu ramowego” wobec podmiotów 

prywatnych. Umowy podwykonawstwa należy zawierać zgodnie z art. II.10 i II.11 warunków 

ogólnych umowy o dotację programu LIFE i wewnętrznymi zasadami beneficjenta (pod 

warunkiem, że są zgodne z wyżej wymienionymi artykułami). 

Opis: Należy przedstawić jasny opis przedmiotu usługi, która zostanie podzlecona, np.  
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„dokonanie oceny oddziaływania”, „utrzymanie…”, „wynajem…”, „doradztwo w sprawie…”, 

„budowa strony internetowej”, „pomoc w siedzibie zleceniodawcy”, „organizacja przedsięwzięcia 

mającego na celu rozpowszechnianie informacji” itd. Można użyć maksymalnie 200 znaków, 

aby opisać umowę podwykonawstwa, jeśli jest potrzebna. 

 

Uwagi ogólne do formularzy F4.a, F4.b oraz F4.c – Środki trwałe  

W tej kategorii należy ująć jedynie te środki, które są klasyfikowane jako środki trwałe zgodnie z 

zasadami księgowości danego beneficjenta (łącznie ze środkami pozyskanymi w drodze 

leasingu finansowego, tj. z opcją wykupu). Nie należy natomiast zaliczać do tej kategorii 

żadnych dóbr, które nie są klasyfikowane jako środki trwałe zgodnie z zasadami księgowości 

danego beneficjenta. 

W podkategoriach wyposażenia i infrastruktury należy wskazać rzeczywisty koszt, jak również 

wartość amortyzacji, zgodnie z art. I.13 warunków szczególnych i art. II.19.2 c) warunków 

ogólnych wzoru umowy o dotację programu LIFE. Kwalifikowalnym kosztem projektu jest 

wyłącznie amortyzacja, a współfinansowanie UE zostanie obliczone na podstawie tej kwoty. 

Ważne: Amortyzacja środków trwałych będących w posiadaniu beneficjentów w chwili 

rozpoczęcia projektu nie kwalifikuje się do finansowania LIFE.  

Rzeczywisty koszt: Łączny koszt infrastruktury lub wyposażenia bez uwzględniania 

amortyzacji.  

Amortyzacja: Łączna wartość amortyzacji na rachunkach beneficjentów na koniec projektu. 

W celu ustalenia planowanego budżetu beneficjenci powinni oszacować tak dokładnie, jak 

to możliwe, kwotę amortyzacji dla każdej pozycji, od dnia zaksięgowania (jeżeli jest to 

właściwe) do zakończenia projektu. Takie oszacowanie powinno opierać się o ich 

wewnętrzne zasady księgowości i/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% rzeczywistego kosztu w przypadku wyposażenia (tj. w odniesieniu do jednej pozycji  

kosztu). Jeżeli zasada ta nie będzie przestrzegana, podczas walidacji wniosku zostanie 

wyświetlona blokująca wiadomość o błędzie. Należy pamiętać, że chociaż są to 

maksymalne wartości procentowe w programie LIFE, nie oznacza to, że zostaną 

automatycznie przyjęte, ponieważ amortyzacja musi się przede wszystkim być zgodna z 

wewnętrznymi / krajowymi przepisami o rachunkowości, jak wspomniano powyżej. 

Należy zwrócić uwagę na wyjątki wymienione w załączniku X do wzoru umowy o dotację. 

Wyjątek 1: W przypadku prototypów koszty kwalifikowalne są równe rzeczywistym kosztom, 

zgodnie z warunkami określonymi w art. I.13 warunków szczególnych i art. II.19.2 c) warunków 

ogólnych wzoru umowy o dotację programu LIFE. 

Wyjątek 2: W przypadku projektów LIFE dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej 

koszt środków trwałych zakupionych przez beneficjentów, którzy są podmiotami publicznymi 

lub podmiotami prywatnymi o charakterze niekomercyjnym, zostanie uznane za kwalifikujący 

się do finansowania w 100%, jeśli dany podmiot spełnia wszystkie warunki określone w art. 

I.13 warunków szczególnych oraz art. II.19.2 c) warunków ogólnych umowy o dotację 

programu LIFE. W takim przypadku podana kwota amortyzacji powinna być taka sama jak 

rzeczywisty koszt.  
 

Formularz F4.a – Koszty infrastruktury  

 
Postępowanie: Należy określić postępowanie przewidziane dla zlecenia prac, przy 

stosowaniu „prawa zamówień publicznych” wobec podmiotów publicznych oraz „zlecenia z 
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wolnej ręki", „przetargu nieograniczonego”, „oferty wariantowej” i „kontraktu ramowego” wobec 

podmiotów prywatnych. Umowy wykonawstwa należy zawierać zgodnie z art. II.10 i II.11 

warunków ogólnych wzoru umowy o dotację programu LIFE i wewnętrznymi zasadami 

beneficjenta (pod warunkiem, że są zgodne z wyżej wymienionymi artykułami). 

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 podwykonawstwa z podmiotem zewnętrznym. 

Ponadto podmiot, który jest bezpośrednim właścicielem lub będzie właścicielem obiektów 

infrastruktury, powinien być członkiem partnerstwa na rzecz realizacji projektu. 

Należy również zauważyć, że koszty budowy obiektów małej infrastruktury turystycznej nie 

mogą przekraczać 10% budżetu przeznaczonego na konkretne działania przewidziane w 

ramach planowanego budżetu oraz muszą zostać dobrze uzasadnione i być efektywne 

kosztowo, w przeciwnym wypadku zostaną wykreślone z wniosku w fazie rewizji. 

Uwaga: Projekty mające na celu budowę dużej infrastruktury nie wchodzą w zakres programu 

LIFE, nie są zatem kwalifikowalne. Uznaje się, że celem projektu jest budowa dużej 

infrastruktury, jeśli rzeczywisty (zdefiniowany powyżej) koszt „pojedynczego elementu 

infrastruktury” przekracza 500 tys. euro. „Pojedynczy element infrastruktury” oznacza 

wszystkie elementy opisane w formularzu F4a, które są fizycznie połączone w celu 

zapewnienia funkcjonalności inwestycji infrastrukturalnych (np. w przypadku przejść dla 

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

przypadkach, jeśli wniosek zawiera pełne uzasadnienie techniczne wykazujące konieczność 

budowy infrastruktury dla zapewnienia skutecznego wsparcia dla realizacji celów określonych 

w art. 10, 11 lub 12 rozporządzenia LIFE. 
 

 
 

Formularz F4.b – Koszty wyposażenia  

Postępowanie: Należy określić postępowanie przewidziane dla zawarcia umowy przy 

stosowaniu „prawa zamówień publicznych” wobec podmiotów publicznych oraz „zlecenia z 

wolnej ręki", „przetargu nieograniczonego”, „oferty wariantowej” i „kontraktu ramowego” wobec 

podmiotów prywatnych. Umowy należy zawierać zgodnie z art. II.10 i II.11 warunków ogólnych 

wzoru umowy o dotację programu LIFE i wewnętrznymi zasadami beneficjenta (pod 

warunkiem, że są zgodne z wyżej wymienionymi artykułami). 

Opis: Należy przedstawić jasny opis każdej pozycji, np. „laptop”, „oprogramowanie bazy 

danych” (gotowe oprogramowania lub stworzone w ramach umowy podwykonawstwa), 

„aparatura pomiarowa”, „kosiarka” itd.   
  

Formularz F4.c – Koszty prototypu 

Prototyp jest to infrastruktura i/lub wyposażenie specjalnie stworzone dla realizacji projektu, 

które nigdy nie były komercjalizowane i nie są dostępne jako produkt seryjny. Prototyp nie może 

być używany w celach komercyjnych w okresie realizacji projektu (zob. definicję prototypu w art. 

I.13 warunków szczególnych i art. II.19. 2 c) warunków ogólnych umowy o dotację programu 

LIFE). Środki trwałe nabyte w ramach projektu można ująć w tej kategorii kosztów jedynie 

wtedy, gdy są istotne ze względu na pilotażowy lub demonstracyjny aspekt projektu.  

Postępowanie: Należy określić postępowanie przewidziane dla zawarcia umowy przy 

stosowaniu „prawa zamówień publicznych” wobec podmiotów publicznych oraz „zlecenia z 
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wolnej ręki", „przetargu nieograniczonego”, „oferty wariantowej” i „kontraktu ramowego” wobec 

podmiotów prywatnych. Umowy należy zawierać zgodnie z art. II.10 i II.11 warunków ogólnych 

wzoru umowy o dotację programu LIFE i wewnętrznymi zasadami beneficjenta (pod 

warunkiem, że są zgodne z wyżej wymienionymi artykułami). 

Opis: Należy przedstawić jasny opis prototypu.  

Ważne: Wszelkie koszty związane z prototypem, nawet jeżeli prace prowadzone są w ramach 
umowy podwykonawstwa 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 opłat 

kompensacyjnych  

 

Ogólne: Aby zapoznać się z zasadami dotyczącymi zakupu gruntu, zob. warunki ogólne wzoru 

umowy o dotację programu LIFE. Jeżeli dla realizacji projektu odpowiednia byłaby dzierżawa 

krótkoterminowa, jej koszty należy przedstawić w ramach usług obcych. e. wsparcie 

zewnętrzne. 

Opis zakupu gruntu / dzierżawy długoterminowej / jednorazowej opłaty kompensacyjnej: 

Należy w jasny sposób opisać każdą pozycję, np. „zakup kwaśnych użytków zielonych na 

podobszarze X”, „jednorazowa opłata kompensacyjna za prawo użytkowania torfu na 

podobszarze Y” itd. Odrębne formy użytkowania gruntu / typy siedlisk / podobszary należy 

podać w osobnych wierszach, jeżeli ich ceny znacznie się od siebie różnią.  

Szacunkowa cena hektara: Szacunkową cenę, bez uwzględnienia podatków i innych opłat, 

należy zaokrąglić do pełnego euro. 

We wniosku powinno znaleźć się pismo właściwego organu lub notariusza potwierdzające, że 

cena hektara nie przekracza średniej ceny określonego rodzaju gruntu w danym miejscu. 
 

 

Formularz F6 – Koszty materiałów eksploatacyjnych 

Ogólne: Określone w tym formularzu materiały eksploatacyjne muszą być związane z 

zakupem, produkcją, naprawą oraz użyciem środków, których nie ujęto w wykazie środków 

trwałych beneficjentów (takich jak materiały do doświadczeń, zapasy paszy dla zwierząt, 

materiały informacyjne, środki służące do naprawy środków trwałych, jeżeli nie zostały 

skapitalizowane oraz zostały zakupione na cele projektu lub wykorzystane w 100% w okresie 

realizacji 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.  

 

Ogólne koszty 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.  

Postępowanie: Należy określić postępowanie przewidziane dla zawarcia umowy przy 

stosowaniu „prawa zamówień publicznych” wobec podmiotów publicznych oraz „zlecenia z 

wolnej ręki", „przetargu nieograniczonego”, „oferty wariantowej” i „kontraktu ramowego” wobec 
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podmiotów prywatnych. Umowy należy zawierać zgodnie z art. II.10 i II.11 warunków ogólnych 

wzoru umowy o dotację programu LIFE i wewnętrznymi zasadami beneficjenta (pod 

warunkiem, że są zgodne z wyżej wymienionymi artykułami).   

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  

 
Ogólne: Należy tutaj wpisać koszty bezpośrednie, które nie należą do żadnej innej kategorii 

kosztów, tj. ponoszone przez beneficjanta koszty związane z opłatami bankowymi i opłatami 

konferencyjnymi, koszty ubezpieczenia itd., jeśli koszty te wynikają wyłącznie z realizacji 

projektu itd. Należy zauważyć, że wsparcie finansowe na rzecz osób trzecich (w tym nagrody) 

nie stanowi kosztu kwalifikowalnego. 

 

Koszty audytora (WYŁĄCZNIE w przypadku beneficjentów ubiegających się o wkład Unii w 

wysokości przynajmniej 750 tys. euro) związane z badaniem raportów finansowych 

beneficjentów należy zawsze ująć w tej pozycji budżetu.  

Koszty tłumaczenia, jeśli jest potrzebne, należy zawsze ująć w tej kategorii kosztów. 
 

Materiały informacyjne: Koszty związane z rozpowszechnianiem informacji oraz 

powielaniem (np. zakup lub drukowanie materiałów/produktów informacyjnych…).  

Koszt gwarancji bankowej, jeśli jej wymaga Instytucja Zamawiająca, należy zawsze 

uwzględnić w tej kategorii kosztów. Więcej informacji podano w  art. I.4.2 i I.4.9. warunków 

szczególnych i art. II.19.2 e) warunków ogólnych umowy o dotację programu LIFE oraz w 

Zasadach oceny wniosków LIFE 2019.  

Postępowanie: Należy określić postępowanie przewidziane dla zawarcia umowy przy 

stosowaniu „prawa zamówień publicznych” wobec podmiotów publicznych oraz „zlecenia z 

wolnej ręki", „przetargu nieograniczonego”, „oferty wariantowej” i „kontraktu ramowego” wobec 

podmiotów prywatnych. Umowy należy zawierać zgodnie z art. II.10 i II.11 warunków ogólnych 

wzoru umowy o dotację programu LIFE i wewnętrznymi zasadami beneficjenta (pod 

warunkiem, że są zgodne z wyżej wymienionymi artykułami). 

Opis: Należy przedstawić jasny opis każdej pozycji, w powiązaniu z technicznym wdrożeniem 

projektu. 
 
 

 

Formularz F8 – Koszty ogólne  

Kwota kosztów ogólnych: Należy określić ogólne koszty pośrednie (koszty ogólne) dla 

każdego beneficjenta. Jeśli dotacja operacyjna obejmuje całość działalności zwykle 

prowadzonej przez beneficjenta, nie jest on uprawniony do wykazania żadnych 

kwalifikowalnych kosztów pośrednich w ramach dotacji na działanie, bowiem w tym przypadku 

dotacja operacyjna obejmuje całość kosztów ogólnych koniecznych dla funkcjonowania 

beneficjenta. Płatność w celu pokrycia kosztów pośrednich w ramach dotacji na działanie 

prowadziłaby więc do podwójnego finansowania. Jeśli dotacja operacyjna obejmuje jedynie 

część działalności zwykle prowadzonej przez beneficjenta, koszty pośrednie w ramach dotacji 
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LIFE na działanie można uznać za kwalifikowalne, jeśli beneficjent jest w stanie jednoznacznie 

wykazać, że dotacja operacyjna nie obejmuje żadnych kosztów (w tym kosztów ogólnych), o 

których zwrot może wnioskować w ramach dotacji na działanie.  

 

Aby to wykazać, beneficjent musi: 

 
a. korzystać z analitycznego systemu księgowania kosztów pozwalającego na rozdzielenie 

wszystkich kosztów (w tym kosztów ogólnych) przypisanych do dotacji operacyjnej i dotacji na 

działanie. W tym celu beneficjent musi stosować wiarygodne zasady księgowości i klucze 

alokacji gwarantujące alokację tych kosztów w sposób uczciwy, obiektywny i realistyczny. 

 

b. osobno rejestrować: wszystkie koszty poniesione w ramach dotacji operacyjnych (tj. koszty 

osobowe, ogólne koszty działalności i inne koszty operacyjne związane z częścią działalności 

zwykle prowadzonej w ciągu roku) oraz wszystkie koszty poniesione w ramach dotacji na 

działanie (w tym rzeczywiste koszty pośrednie związane z działaniem). 

 

W przypadku gdy beneficjent otrzyma w przyszłości dotację operacyjną (pokrywającą koszty 

pośrednie dotacji na działanie LIFE) na okres realizacji projektu bądź część tego okresu, 

beneficjent zobowiązany jest zgłosić ten fakt i wprowadzić zmianę/korektę tabel budżetowych 

(formularz F) przed zakończeniem projektu, z wyłączeniem zabudżetowanych „kosztów 

ogólnych”.  

Koszty ogólne (określane również jako „koszty pośrednie”) kwalifikują się według stawki 

ryczałtowej, ustalonej w umowie dotacji jako procent całkowitych kwalifikowalnych kosztów 

bezpośrednich każdego beneficjenta, z wyłączeniem długoterminowej dzierżawy 

gruntu/jednorazowych opłat kompensacyjnych za prawo użytkowania gruntu (a także z 

wyłączeniem samych kosztów ogólnych, ponieważ stanowią one koszty pośrednie). Zgodnie z 

art. II 19.3 warunków ogólnych wzoru umowy o dotację programu LIFE, wyżej wymieniony 

udział procentowy nie może przekroczyć 7% dla każdego z beneficjentów. Jeżeli zasada ta nie 

będzie przestrzegana, w raporcie R1 oraz podczas walidacji wniosku zostanie wyświetlona 

blokująca wiadomość o błędzie.  

Należy zauważyć, że kolumna „Całkowite kwalifikowalne koszty bezpośrednie z wyjątkiem 

kosztów związanych z gruntem” jest wypełniana automatycznie na podstawie kosztów 

wprowadzonych do formularzy F1-F7. 
 

 

Formularz FC – Źródła finansowania 

W formularzu tym podaje się informacje określające wkład własny beneficjenta (beneficjentów) 

i/lub podmiotu współfinansującego (podmiotów współfinansujących) oraz wnioskowany wkład 

UE na każdego beneficjenta. 

Towary i usługi, które mają być wniesione w postaci „wkładu rzeczowego”, tj. dla których nie 

przewiduje się przepływów pieniężnych, nie kwalifikują się do współfinansowania ze środków 

UE i nie należy ich ujmować w budżecie projektu.  

Ważne: Kolumna „Całkowite koszty działań w euro” jest wypełniana automatycznie na 

podstawie kosztów wprowadzonych do formularzy F1-F8.  

 

Wkład beneficjenta koordynującego: Należy określić kwotę wkładu finansowego 

wniesionego przez beneficjenta koordynującego. Kwota ta nie może obejmować finansowania 
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uzyskanego z innych publicznych lub prywatnych źródeł i przeznaczonego konkretnie na dany 

projekt lub jego część (środki te należy zgłosić jako inne źródło współfinansowania).  

Wkład współbeneficjenta: Należy wskazać wkład finansowy każdego współbeneficjenta. 

Kwoty te nie mogą obejmować finansowania uzyskanego z innych publicznych lub prywatnych 

źródeł i przeznaczonego konkretnie na dany projekt lub jego część (środki te należy zgłosić 

jako inne źródło współfinansowania).  

Wnioskowana kwota wkładu UE: Należy określić kwotę wkładu finansowego UE 

wnioskowaną przez beneficjenta koordynującego oraz każdego współbeneficjenta. Kwota ta 

musi być zgodna z art. II.19 i II.25 warunków ogólnych umowy o dotację programu LIFE.  

Kwota współfinansowania w euro: Należy wskazać wkład finansowy każdego podmiotu 

współfinansującego. 

Kwoty wkładów własnych oraz kosztów całkowitych przenoszone są automatycznie do 

formularzy A3 i A4. Kwoty wkładów podmiotów współfinansujących przenoszone są 

automatycznie do formularza A6.
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3.3 Etap 2 Raporty 
 

 

Raporty w systemie eProposal zawierają szczegółowe obliczenia finansowe i są generowane 

automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do formularzy technicznych i 

finansowych.  

 

Jedynie raporty R1 – Budżet i R2 – Koszty w podziale na działania zostaną złożone w wersji 

wniosku w  formacie pdf wygenerowanego przez eProposal. Natomiast pozostałe raporty 

zawierają praktyczne informacje finansowe. 
 

Report R1 –  Budżet 

Formularz podsumowuje strukturę finansową projektu, przedstawiając podział budżetu projektu 

oraz zarys planu finansowego. 

 

Raport R2 – Koszty w podziale na działania, R2a – Koszty przypadające na beneficjenta, 

R2b – Koszty w podziale na działania przypadające na beneficjenta, R2c – Koszty 

przypadające na jednego beneficjenta w podziale na działania 

Formularze te są bardzo przydatne do powiązania wyników technicznych i  kosztów. 
 
Raport R3 – Zasada zysku na beneficjenta 

Raport ten weryfikuje, czy udział żadnego z beneficjentów we wkładzie UE nie jest większy niż 
ponoszone przez niego koszty (zob. zasadę braku zysku w art. II.25.3 warunków ogólnych 
wzoru umowy o dotację programu LIFE). 

 
Raport R4 – Zgodność z zasadą 2%  

Raport ten wskazuje, czy suma wkładów podmiotów publicznych (występujących w roli 

beneficjenta koordynującego i/lub współbeneficjenta) do budżetu wniosku przekracza (o co 

najmniej 2%) sumę kosztów wynagrodzeń stałego personelu rozliczanych w ramach  

wniosku. Jeżeli tak nie jest, w czasie walidacji wniosku zostanie wyświetlony komunikat o 
błędzie.
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3.4 Etap 2 Załączniki 
 

 

Rodzaj załącznika: Należy wybrać z rozwijanego menu.   

Nazwa załącznika: Nazwa powinna być krótka (maksymalnie 200 znaków).  

Ważne: Maksymalna wielkość każdego dołączonego dokumentu to 2 MB. 
 
 

W punkcie tym należy dołączyć odpowiednie obowiązkowe załączniki finansowe, 

zgodnie z instrukcją zawartą w „Zasadach  oceny wniosków LIFE 2019”. Wzory 

“Deklaracji podmiotu publicznego” i “Uproszczonego sprawozdania finansowego” oraz 

tabela kluczowych wskaźników rezultatów projektu LIFE dostępne są w pakiecie 

aplikacyjnym na stronie internetowej programu LIFE. 

 

Mapy są obowiązkowe w przypadku projektów LIFE dotyczących przyrody i 

różnorodności biologicznej obejmujących działania na określonym obszarze. Zob. 

wymagania dotyczące formularza B2a. 
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4. Lista kontrolna 
 

 

4.1     Etap 1 Lista kontrolna 
 
 
 

1. Czy wnioskodawca jest prawnie zarejestrowany na terenie UE? 
 

2. Czy sprawdzono, czy projekt spełnia wymogi projektu LIFE dotyczącego przyrody 
lub różnorodności biologicznej? 
 

3. Czy wszystkie działania mają miejsce na terytorium UE (lub są objęte 
przewidzianymi wyjątkami)? 
 

4. Czy dokument koncepcyjny sporządzono w języku angielskim? 
 
 
 
 

4.2      Etap 2 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 sprawdzono, czy projekt spełnia wymogi projektu LIFE dotyczącego przyrody 

lub projektu LIFE dotyczącego różnorodności biologicznej? 

2. Czy podpisano i opatrzono datą formularze A3, A4 i A6? 

3. Czy w stosownych przypadkach podpisano i opatrzono datą formularze A8? 

4. Czy formularz B1 sporządzono w języku angielskim?  

5. Czy uwzględniono odpowiedni margines bezpieczeństwa pod koniec projektu na 

wypadek wystąpienia nieprzewidzianych opóźnień? 

6. Czy wnioskodawca jest prawnie zarejestrowany na terenie UE? 

7. Czy dołączono wszystkie obowiązkowe załączniki? A) Dla beneficjenta 

koordynującego, który nie jest podmiotem publicznym: 1) roczny bilans i 

rachunek zysków i strat, 2) raport audytora lub poświadczony przez audytora bilans 

i rachunek zysków i strat, jeśli kwota dotacji przekracza 750 tys. euro (nawet jeśli 

prawo krajowe nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia audytu rachunków), 3) 

uproszczone sprawozdanie finansowe; B) deklarację podmiotu publicznego, gdy 

beneficjent koordynujący jest podmiotem publicznym. 

8. Czy na konkretne działania ochronne przeznaczono ponad 25% budżetu (lub czy 

wniosek wpisuje się w potencjalne wyjątki)? Czy uwzględniono margines 

bezpieczeństwa?   

9. Czy uwzględniono znaczące działania – wykraczające poza transfer wiedzy oraz 

tworzenie sieci – w celu zapewnienia możliwości powielania i przenoszenia 
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rozwiązań osiągniętych w ramach projektu? Czy dla każdego z działań szczegółowo 

opisano przewidywane rezultaty, w miarę możliwości podając dane liczbowe? 

10. Czy wykluczono trwające działania (dopuszczalne wyłącznie w pewnych 

konkretnych przypadkach) i spełniono odpowiednie wymagania dotyczące 

wszelkich powtarzających się działań? 

11. Czy wykluczono działania przygotowawcze, które nie przyczyniają się do 

sformułowania praktycznych zaleceń? 

12. Czy uwzględniono spójny pakiet działań w zakresie komunikacji i 

rozpowszechniania informacji? 

13. Czy projekt obejmuje działania mające na celu monitorowanie efektów projektu i 

wpływ działań w ramach projektu na gatunki/siedliska stanowiące jego przedmiot? 

14. Czy projekt zawiera wskaźniki efektów projektu podczas jego realizacji oraz po 

upływie 5 lat od jego zakończenia? 

15. Czy skład zespołu zarządzającego projektem jest wystarczający dla jego realizacji? 

Czy przedstawiono schemat organizacyjny? Czy zapewniono dobre zarządzanie 

projektem (co często wymaga zatrudnienia koordynatora projektu w pełnym 

wymiarze czasu pracy)?  

16. Czy wykluczono wszystkie działania, które można lepiej sfinansować w ramach 

innych programów finansowania UE? Czy w przypadku wątpliwości zaplanowano 

uzupełniające działania lub cele?  

17. Czy opisano szczegółowo działania mające na celu stosowanie zielonych 

zamówień? 

18. Czy wnioskodawcy i ich współbeneficjenci w pełni zapoznali się z warunkami 

ogólnymi wzoru umowy o dotację programu LIFE? 

19. Czy wnioskodawca jasno wyjaśnił, w jaki sposób spełnił wszystkie warunki 

kwalifikowalności dotyczące zakupu gruntu / opłaty kompensacyjnej?  

20. Czy w przypadku reintrodukcji/translokacji gatunków wyraźnie wyjaśniono, w jaki 

sposób wniosek spełnia wszystkie wymagane warunki? 
 

 
Wyłącznie projekty dotyczące przyrody: 

 
1. Czy wszystkie konkretne działania ochronne realizowane są w obrębie oficjalnie 

wyznaczonych obszarów sieci Natura 2000 lub realizowane są w celu poprawy 

integralności sieci Natura 2000? Czy działania wyraźnie zlokalizowano względem 

obszarów sieci Natura 2000 na załączanych mapach?  

2. Czy działania te dotyczą wyłącznie gatunków lub siedlisk Natura 2000 (działania na 

określonym obszarze: załącznik I do dyrektywy ptasiej i/lub załącznik I lub II do 

dyrektywy siedliskowej; działania na rzecz ochrony gatunku: załącznik I lub II do 

dyrektywy ptasiej lub załącznik II, IV lub V do dyrektywy siedliskowej)? 

3. Czy wszystkie działania odbywają się na terytorium UE, do którego zastosowanie 

mają dyrektywy ptasia i siedliskowa (lub są objęte przewidzianymi wyjątkami)? 
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4. Czy załączono szczegółowe mapy (w formacie A3 lub A4)? Czy mapy te posiadają 

czytelną skalę, tytuł i podstawowe informacje (np. nazwy miejscowości, rzeki id.)? 

 

 
Wyłącznie projekty dotyczące różnorodności biologicznej: 
 
 

1. Czy środki planowane w przypadku projektu realizowanego na obszarze sieci 

Natura 2000 są zgodne z celem ochrony obszaru, planami zarządzania obszarem 

lub równorzędnymi instrumentami i/lub aktem wyznaczającym specjalne obszary 

ochrony siedlisk?  

2. Czy w przypadku projektu związanego z zieloną infrastrukturą uwzględnione 

dostarczenie szerokiej zakresu usług  ekosystemowych i czy jest to kluczowym 

elementem wniosku pod względem celów, działań, monitorowania i rezultatów? 

3. Czy w przypadku projektów związanych z zieloną infrastrukturą mających na celu 

poprawę stanu ekosystemów i/lub łączności sieci Natura 2000 w wystarczającym 

stopniu przedstawiono strategię leżącą u podstaw planowanych działań (tj. czy 

planowane działania są elementem strategicznej sieci zielonej infrastruktury i planu 

zarządzania)? 

4. Czy w przypadku wniosków mających na celu opracowanie nadających się do 

powielania w szerokim zakresie metod i/lub technik łagodzenia negatywnego 

wpływu infrastruktury energetycznej i transportowej wniosek obejmuje plan 

powielania i przenoszenia oraz czy wyraźnie uwzględniono i pokazano aspekty 

efektywności kosztowej planowanych działań?
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ZAŁĄCZNIKI  
 
 

 
 
ZAŁĄCZNIK 1: Kalendarz procedury oceny i wyboru LIFE 2019  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Indykatywna data 

lub okres 

 

Czynność 

19 czerwca 2019 r. Termin składania przez wnioskodawców dokumentów 
koncepcyjnych do Instytucji Zamawiającej 

Październik 2019 r. Zawiadomienie wnioskodawców, wnioskodawcy na krótkiej 

liście zaproszeni do składania pełnego wniosku 

Luty 2020 r. Termin składania pełnego wniosku 

Luty 2020 r. – 
czerwiec 2020 r. 

Ocena i rewizja wniosków  

 

Lipiec 2020 r. Podpisanie indywidualnych umów o dotację 

1 września 2020 r. Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji projektów 
w ramach naboru LIFE 2019 

 
 
 

 

ZAŁĄCZNIK 2: Ważne linki 
 
a) Ogólne dokumenty dla wszystkich wnioskodawców:  
 
 

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

11 grudnia 2013 r. 

 Wieloletni program pracy na lata 2018-2020 dla programu LIFE 
 

 Link do strony narzędzi komunikacyjnych LIFE LIFE Communication website 
 

 Rozporządzenie finansowe 
 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A347%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1520864848094&amp;uri=CELEX%3A32018D0210
https://ec.europa.eu/easme/en/life-communication


95  

b) Obszar priorytetowy Przyroda I różnorodność biologiczna programu LIFE: 
 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych i dzikiej fauny i flory  

 Dyrektywa Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa  

 Lista priorytetowych gatunków ptaków na podstawie dyrektywy 

2009/147/WE uznanych za priorytetowe do finansowania w ramach 

programu LIFE 

 Strona pokazująca geograficzne położenie sieci ekologicznej Natura 2000 

 Oceny biogeograficzne stanu ochrony gatunków i s i e d l i s k  n a  

p o d s t a w i e  a r t .  17 dyrektywy siedliskowej 

 Wielkość i trendy populacji ptactwa na podstawie art. 12 dyrektywy ptasiej 

 Komunikat Komisji COM (2011) 244 wersja końcowa – Nasze ubezpieczenie 

na życie i nasz kapitał naturalny: unijna strategia ochrony różnorodności 

biologicznej na okres do 2020 r.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm 

 Europejski system informacji o różnorodności biologicznej  

http://biodiversity.europa.eu/ 

 Linia bazowa różnorodności biologicznej  

http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/ 

 Rozporządzenie w sprawie inwazyjnych gatunków obcych 

 Wytyczne IUCN dla reintrodukcji i innych translokacji ochronnych 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://natura2000.eea.europa.eu/
http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://biodiversity.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/
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ZAŁĄCZNIK 3:  Generator wniosków eProposal  
 
Generator wniosków eProposal umożliwia wnioskodawcom składającym „tradycyjne” 

projekty LIFE tworzenie i składanie wniosków/dokumentów koncepcyjnych on-line. 

Tylko wnioski/dokumenty koncepcyjne złożone za pomocą systemu eProposal 

kwalifikują się do oceny. 

 

Dotyczące eProposal pytania/problemy o charakterze wyłącznie informatycznym należy 

kierować do:  

 

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

 

Należy zauważyć, że Help Desk (dział wsparcia technicznego) odpowiada wyłącznie na 

pytania dotyczące problemów informatycznych związanych z użytkowaniem 

generatora eProposal.  

 

Odpowiedzi na wszystkie pozostałe pytania należy poszukać w dokumentach 

znajdujących się w pakiecie aplikacyjnym lub w razie potrzeby kontaktując się z Krajowym 

Punktem Kontaktowym LIFE. 

 

Jeśli wyjaśnień nie uda się tam uzyskać, można również napisać na adres  easme-

life@ec.europa.eu najpóźniej na 10 dni roboczych przed zamknięciem naboru.  

 

Po tym terminie EASME spróbuje odpowiedzieć na czas, ale nie gwarantuje, że odpowie na 

zadane pytanie. 

 

Żeby zapewnić równe traktowanie wnioskodawców, EASME nie przekaże uprzedniej opinii o 

programie pracy, działaniu lub konkretnych czynnościach.  

 

Należy pamiętać, że wnioskodawcy zarejestrowani w generatorze eProposal w ramach 

naborów  wniosków LIFE w latach 2012-2017 mogą nadal korzystać z tych samych 

danych dostępowych użytkownika i pominąć kroki nr 1 i 2. Wnioskodawca może jednak 

zostać poproszony o zmianę hasła.  
 

3.1 Krok nr 1: Tworzenie w bazie EU Login identyfikatora 
użytkownika i hasła (dla wszystkich użytkowników)  
 
Dostęp do powitalnej strony eProposal uzyskuje się przez stronę internetową 

programu LIFE. Należy połączyć się z  https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb. 

 

 

mailto:env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu
mailto:easme-life@ec.europa.eu
mailto:easme-life@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb
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Należy pamiętać, że dostęp do narzędzia eProposal możliwy jest przez bazę EU Login (Biuro 

Uwierzytelnienia Komisji Europejskiej). Dlatego należy wcześniej zarejestrować się w bazie 

EU Login i uzyskać identyfikator użytkownika oraz hasło. 

 

Po uwierzytelnieniu nie trzeba już ponownie wprowadzać danych dostępowych (nazwy 

użytkownika i hasła) podczas tej samej sesji przeglądarki. 

 

W menu „New user?” (Nowy Użytkownik?) należy kliknąć „Register” (Rejestruj).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.1.1 Tworzenie konta w bazie EU Login 

 

 
 

Należy podać wymagane informacje:  
 
Domena połączenia musi być zewnętrzna (EXTERNAL).  
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Po podaniu tych informacji należy wybrać przycisk „Create an account” (Utwórz konto). Ukaże 

się komunikat potwierdzający. 
 
 

 

 
 

 
 
 

3.1.2 Tworzenie hasła w bazie EU Login 
 
 

Na podany wyżej adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie z bazy EU Login.  

 

Uwaga: Przesłanie e-maila potwierdzającego może potrwać do pół godziny. W 

przypadku nieotrzymania tego e-maila należy najpierw sprawdzić folder ze spamem, a 

następnie skontaktować się z Help Desk (działem wsparcia technicznego) systemu  

eProposal.
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Od momentu wysłania do niego e-maila wnioskodawca ma 90 minut na 
utworzenie hasła w bazie EU Login! 

 
 

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

 

Należy utworzyć hasło (zawierające co najmniej 10 znaków, w tym przynajmniej 1 dużą literę i 1 

cyfrę lub znak specjalny) i je wysłać.  

 

Po jego wysłaniu powinien pojawić się komunikat potwierdzający: 
 

 

Jeżeli wnioskodawca zapomniał hasła, może je zmienić lub poprosić o jego zresetowanie. 

Zalecane jest bezpieczne przechowywanie identyfikatora użytkownika/adresu e-mail i hasła 

użytych do rejestracji oraz logowania do systemu eProposal (krok nr 2). 
 

 

 
3.2 Krok nr 2: Rejestracja jako użytkownika w systemie eProposal 

(dla wszystkich użytkowników) 
 

Należy przejść do strony powitalnej eProposal programu LIFE. 
 

 
 

 
 
 

Należy wybrać opcję „Are you an applicant?” (Czy jesteś wnioskodawcą?).  
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W menu „Are you an applicant?” należy kliknąć „Login” (Zaloguj się). 

 

Wnioskodawca zostanie przekierowany na poniższą stronę:  

 
 

1) Należy sprawdzić, czy wybrano domenę „External” (Zewnętrzna). Jeżeli nie, należy to 

zmienić za pomocą linku „Change it” (Zmień), a gdy pojawi się pytanie „Where are you 

from?” (Skąd jesteś?), wybrać „Neither an institution nor a European body” (Ani 

instytucja, ani organ europejski) i kliknąć „Select” (Wybierz).  

2) Należy wprowadzić adres e-mail i hasło (utworzone w kroku nr 1).  

3) Kliknąć przycisk „Login”.  

. 

Wnioskodawca uzyskał dostęp do systemu eProposal LIFE.  
 
 

Należy wybrać typ konta Applicant User (Wnioskujący użytkownik). 
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Następnie należy wpisać wymagane informacje (obowiązkowe pola są zaznaczone czerwoną 

gwiazdką *) i wybrać przycisk „Save” (Zapisz) dostępny w dolnej części ekranu.  

 

Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie o następującej treści: „Your user account has been 

created” (Twoje konto użytkownika zostało utworzone).  

 

Po zarejestrowaniu się jako użytkownik wnioskodawca będzie mógł również zobaczyć na liście 

wniosków wszystkie wnioski, które złożył (lub do zobaczenia których został zaproszony) w 

ramach tego naboru LIFE lub naborów LIFE w latach 2012-2017. 

 

 

 

3.3 Krok 3: Tworzenie wniosku (zadanie wnioskodawcy 

koordynującego) 
 

Wnioski/dokumenty koncepcyjne mogą tworzyć w generatorze eProposal wyłącznie 

zarejestrowani użytkownicy działający w roli „wnioskodawcy koordynującego”, czyli 

„właściciela” wniosku/dokumentu koncepcyjnego.  

 

Jeżeli wniosek zostanie wybrany do współfinansowania w ramach programu LIFE,  

„wnioskodawca koordynujący” stanie się „beneficjentem koordynującym”. 

  

Wnioskodawca może teraz utworzyć wniosek projektowy/dokument koncepcyjny 

LIFE, klikając na przycisk „Create new proposal” (Utwórz nowy wniosek), dostępny 

w dolnej części ekranu.  
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Wnioskodawca zostanie poproszony o wprowadzenie podstawowych informacji dotyczących 

wniosku na podstawie wybranego obszaru priorytetowego LIFE. Po utworzeniu wniosku 

informacje te będzie można edytować.  

 

W tym celu wnioskodawca zostanie automatycznie przekierowany do formularza technicznego 

A1 (zob. poniżej). Należy pamiętać, że aby utworzyć nowy wniosek w systemie eProposal, 

trzeba wypełnić ZARÓWNO formularz A1, JAK I formularz A2. Wniosek będzie identyfikowalny 

na podstawie akronimu projektu wpisanego w formularzu technicznym A1. Informacje, które 

wnioskodawca już wprowadził podczas rejestracji, będą dostępne w formularzach A1 i A2 

utworzonego wniosku.  

Należy zauważyć, że ze względów technicznych nie można cyfrowo „przerobić” wniosków z 

programu LIFE. Nie można wygenerować nowego wniosku w 2019 r. na podstawie wniosku 

złożonego w ramach programu LIFE; należy pobrać stary wniosek oraz wyciąć i wkleić jego 

zawartość do formularzy aplikacyjnych na rok 2019.  

 
 

3.3.1 Zarządzanie prawami dostępu (opcjonalne) 
 

 

Wniosek/dokument koncepcyjny LIFE utworzony w generatorze eProposal jest domyślnie 

powiązany z jego właścicielem, tj. użytkownikiem, który go utworzył.  

Właściciel wniosku/dokumentu koncepcyjnego może:   

 
- przeglądać i/lub edytować wniosek/dokument koncepcyjny; 

 
- zaprosić innych użytkowników i nadać im uprawnienia do edycji; 

 
- złożyć wniosek/dokument koncepcyjny. 

 
 
 

Zarządzanie prawami dostępu  
 
Aby właściciel mógł zarządzać prawami dostępu, a inni użytkownicy związani z 
wnioskiem/dokumentem koncepcyjnym mogli przejrzeć prawa dostępu, należy wykonać 

następujące czynności:  
 

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

b) przejść do menu „Proposal/concept note” (Wniosek/dokument koncepcyjny) i do części 

„Access rights” (Prawa dostępu).  
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Jeżeli tylko właściciel jest powiązany z wnioskiem, ekran będzie wyglądał następująco: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Zaproszenie innego użytkownika (opcjonalne) 

 

c) Aby zaprosić innego użytkownika, właściciel wniosku/dokumentu koncepcyjnego 

(wnioskodawca koordynujący) musi podać adres e-mail osoby zapraszanej w dolnym 

polu ekranu „List of proposal users” (Lista użytkowników wniosku). Osoba zaproszona 

MUSI posiadać konto zarejestrowane w eProposal. 

 

d) Jeżeli zaproszony użytkownik jest już zarejestrowany w eProposal: 

 

– imię i nazwisko tego użytkownika pojawi się w trybie „Pending” (W toku) na liście 

uprawnień dostępu użytkowników;  

–  na adres e-mail podany przez zapraszanego użytkownika (w czasie rejestracji w 

systemie eProposal) wpłynie zaproszenie;  

–  użytkownik loguje się do eProposal: zaproszenie jest widoczne u góry 

pierwszego ekranu. Użytkownik może je zaakceptować lub odrzucić.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 

– Jeżeli zaproszony użytkownik zaakceptuje zaproszenie, wniosek/dokument 

koncepcyjny pojawi się na liście wniosków/dokumentów koncepcyjnych 

tego użytkownika, a on sam będzie mógł go od razu zobaczyć. Właściciel 

wniosku/dokumentu koncepcyjnego może wówczas udzielić temu 

użytkownikowi uprawnień do edycji. 
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e) Jeżeli zaproszony użytkownik NIE jest jeszcze zarejestrowany w generatorze 

eProposal:  

–  imię i nazwisko tego użytkownika pojawi się w trybie „Pending” (W toku) 

na liście uprawnień dostępu użytkowników;  

–  na adres e-mail zaproszonego użytkownika (określony przez właściciela 

wniosku) wpłynie zaproszenie. Wiadomość ta zawiera dwa linki: jeden do 

rejestracji w bazie EU Login (w razie potrzeby zob. krok nr 1), a drugi do 

rejestracji w systemie eProposal (zob. krok nr 2);  

–  użytkownik loguje się do generatora eProposal: zarówno potwierdzenie 

lub rejestracja, jak i zaproszenie są widoczne u góry pierwszego ekranu. 

Użytkownik może je zaakceptować lub odrzucić. 

– 

 

 
 

 
 

– Jeżeli zaproszony użytkownik zaakceptuje zaproszenie, wniosek pojawi 

się na jego liście wniosków, a on sam będzie mógł go od razu zobaczyć. 

Właściciel wniosku może wówczas udzielić temu użytkownikowi 

uprawnień do edycji. 

 

f) Właściciel wniosku/dokumentu koncepcyjnego może zaprosić dowolną liczbę 

użytkowników, wykonując te same czynności.  

 

g) Jeżeli kilku użytkowników jest powiązanych z wnioskiem, ekran „Access rights” (Prawa 

dostępu) będzie wyglądać następująco (dla właściciela wniosku oraz dla innych 

użytkowników związanych z wnioskiem wszystkie kwadraty będą wyszarzone).  

 

 
 

h) Pole „Właściciel wniosku/dokumentu koncepcyjnego” jest zawsze wyszarzone 

(przynajmniej jeden użytkownik musi być zawsze właścicielem wniosku). 

        

Użytkownicy, którzy przyjęli zaproszenie, są wymienieni na liście, a pola w kolumnach 

„Owner” (Właściciel), „Can view” (Podgląd) oraz „Can edit” (Edycja) są aktywowane.  
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Jeżeli imię i nazwisko użytkownika mają nadal status „Pending” (W toku), oznacza to, że 

dany użytkownik nie zaakceptował jeszcze zaproszenia.  

 

Właściciel wniosku może podjąć decyzję o przyznaniu uprawnień do edycji innemu 

użytkownikowi/om powiązanemu/ym z tym wnioskiem/dokumentem 

koncepcyjnym. Jedynym warunkiem jest to, aby użytkownik zaakceptował zaproszenie 

wysłane przez właściciela. Dzięki temu kilku użytkowników może pracować równolegle 

nad tym samym wnioskiem 

 

Aby nadać użytkownikowi uprawnienia do edycji, właściciel musi kliknąć na pole „No” 

(Nie) w kolumnie „Can edit” (Edycja), które wówczas zmieni się na „Yes” (Tak). Gdy 

dany użytkownik następnym razem zaloguje w generatorze eProposal, będzie mógł 

edytować wniosek/dokument koncepcyjny.  

 
Ważne: Jeśli użytkownik uzyskał uprawnienia do edycji, będzie mógł wykonywać 

dokładnie te same czynności, co beneficjent koordynujący, tj. modyfikować, usuwać, 

dodawać dane techniczne i finansowe itd., ale nie będzie mógł składać 

wniosku/dokumentu koncepcyjnego i zapraszać innych użytkowników. Beneficjent 

koordynujący może korzystać z opcji przełączania między trybem edycji a trybem 

podglądu dla współwnioskodawcy tyle razy, ile potrzebuje/chce. 
 

 

Zmiana właściciela  

 

Użytkownik, który ma stać się właścicielem, musi być już zaproszony do wniosku/dokumentu 

koncepcyjnego. Aby zmienić właściciela, (pierwotny) właściciel musi kliknąć pole „No” (Nie) w 

kolumnie „Owner” (Właściciel) odpowiadającej użytkownikowi, który ma stać się nowym 

właścicielem. Po wyświetleniu potwierdzenia treść tego pola zmieni się na „Yes” (Tak). Od tego 

momentu „poprzedni” właściciel nie ma już możliwości zarządzania prawami użytkowników. 

Gdy „nowy” właściciel następnym razem zaloguje się w generatorze eProposal, będzie mógł 

zarządzać prawami użytkownika dla danego wniosku.  

 

Wszelkie dane, które zostały już wprowadzone w formularzach technicznych i/lub finansowych 

dla wnioskodawcy koordynującego (np. w odniesieniu do działań, za które wnioskodawca 

koordynujący jest odpowiedzialny lub kosztów poniesionych przez tego wnioskodawcę), będą 

musiały być ręcznie edytowane, aby odpowiadały nowej konfiguracji wniosku. 

 

 
3.3.2 Walidacja i złożenie wniosku  
 
Należy zauważyć, że oba kroki są obowiązkowe, aby zagwarantować, że wniosek/dokument 
koncepcyjny  zostanie uwzględniony w procesie oceny!  
 

 
Walidacja  

  
Po uzupełnieniu wniosku/dokumentu koncepcyjnego należy wybrać przycisk „Validate” 

(Przeprowadź walidację) dostępny w formularzu A1. Cały wniosek/dokument koncepcyjny  

zostanie zweryfikowany pod kątem szeregu wcześniej ustalonych kwestii.  
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Komunikaty o błędach walidacji wskazują na brak informacji lub niepoprawnie wpisane 

informacje. Blokują one możliwość złożenia wniosku.   

 

Jeśli walidacja zakończy się bez blokujących błędów, wnioskodawca otrzyma następujący 

komunikat potwierdzający: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Należy zauważyć, że w tej fazie wniosek NIE został jeszcze złożony. 

 

 
 

Po pomyślnej walidacji wniosku/dokumentu koncepcyjnego system eProposal zapyta 

właściciela, czy chce złożyć wniosek/dokument koncepcyjny w tej chwili. 
 

 
Złożenie wniosku  

 

Po walidacji wniosku/dokumentu koncepcyjnego i zanim upłynie termin ich składania, 

wnioskodawca koordynujący (właściciel wniosku/dokumentu koncepcyjnego) powinien złożyć 

wniosek/dokument koncepcyjny klikając przycisk „Submit to Contracting Authority” (Wyślij do 

Instytucji Zamawiającej) (przycisk ten będzie dostępny w formularzu A1 wyłącznie po walidacji 

wniosku i pod warunkiem, że nie wystąpią żadne dalsze blokujące błędy walidacji).  

 

Po kliknięciu tego przycisku pojawi się następujący komunikat potwierdzający pomyślne 

przesłanie wniosku/dokumentu koncepcyjnego: 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wniosek/dokument koncepcyjny może być modyfikowany, poddany walidacji i składany 

(ponownie) tyle razy, ile potrzeba, przed upływem ostatecznego terminu ich składania. Każda 

kolejno złożona wersja zastępuje wcześniej złożoną wersję (wcześniejsze wersje nie są 

archiwizowane, nie są więc już niedostępne).  

 

Termin składania wniosków zostanie przedłużony tylko w przypadku wystąpienia „siły wyższej” 

lub awarii systemu, a nowy termin (ustalony w taki sposób, aby zrekompensować czas zwłoki) 

zostanie niezwłocznie podany na stronie internetowej LIFE i na stronie powitalnej systemu 

eProposal.  
 

Wniosek/dokument koncepcyjny  zostanie automatycznie przekazany Instytucji Zamawiającej. 

Organy krajowe państw członkowskich, w których prawnie zarejestrowani są beneficjenci, mogą 

również mieć wgląd do wniosku/dokumentu koncepcyjnego, jeśli właściciel wniosku zaznaczy 

pole „National authorities access” (Dostęp organów krajowych).  
 

Każdemu złożonemu wnioskowi/dokumentowi koncepcyjnemu przydzielany jest automatycznie 

unikalny kod referencyjny projektu, który zawiera rok naboru, obszar priorytetowy programu LIFE 

oraz sześciocyfrową liczbę porządkową. Kod ten znajdzie się w wszystkich formularzach: 

technicznych, finansowych i sprawozdawczych (np. „Wnioski / LIFE14 ENV/FI/000001 LIFE 

Woda / Formularze finansowe / F1 – Bezpośrednie koszty osobowe').  Kod będzie używany w 

całej korespondencji z Instytucją Zamawiającą w czasie procedury wyboru oraz w trakcie 

realizacji projektu, jeżeli zostanie on wybrany do współfinansowania w ramach programu LIFE. 

Wniosek/dokument koncepcyjny, który nie został jeszcze złożony, nie jest opatrzony  kodem 

referencyjnym. 
 

Ważne: Złożone wnioski/dokumenty koncepcyjne mogą być modyfikowane i składane ponownie 

do czasu upłynięcia terminu ich składania. Tylko ostatecznie złożone wnioski/dokumenty 

koncepcyjne podlegają ocenie Instytucji Zamawiającej.  

 

Jeżeli wnioskodawca chce, aby jego wniosek był wzięty pod uwagę w procesie oceny, 

musi wysłać wniosek do Instytucji Zamawiającej (klikając przycisk „Submit to Contracting 

Authority”) przed upływem terminu składania wniosków.  

 

 



 

Przycisk „Submit to Contracting Authority (Wyślij do Instytucji  

Zamawiającej)” zostanie zdezaktywowany, gdy upłynie termin  

składania. Instytucja Zamawiająca nie ponosi odpowiedzialności za  

jakiekolwiek problemy spowodowane przez spadek wydajności systemu  

itp. Wnioskodawcy powinni podjąć niezbędne kroki  odpowiednio wcześniej, 

aby nie składać wniosków na ostatnią chwilę.  

 
 

Prowadzone jednocześnie aktywne prace nad wnioskiem przy użyciu dwóch lub 

więcej kont użytkowników albo dwóch lub więcej takich samych kont mogą 

spowodować uszkodzenie danych, co zakłóci proces składania wniosków. 
 

 
Komunikacja po złożeniu wniosku  

 

Gdy upłynie termin składania wniosków/dokumentów koncepcyjnych, komunikacja z 

wnioskodawcami, którzy je złożyli, będzie odbywać się wyłącznie za pośrednictwem skrzynki 

pocztowej (Mailbox) przypisanej do danego wniosku/dokumentu koncepcyjnego.  

 

Tylko właściciele wniosków/ dokumentów koncepcyjnych o statusie „'Received by Contracting 

Authority” (Otrzymane przez Instytucję Zamawiającą) (oraz o późniejszych statusach) mają 

dostęp do tej skrzynki pocztowej.  

 
 

KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE SKRZYNKI? 
 
- Wnioskodawca: aby odczytać wiadomości wysłane przez Instytucję Zamawiającą lub 

zatrudnionego przez nią konsultanta, odpowiadać na nie oraz przesyłać nowe wiadomości do 

Instytucji Zamawiającej lub konsultanta; 

- Instytucja Zamawiająca lub jej konsultant: aby wysyłać wiadomości do dowolnego 

wnioskodawcy i odczytywać odpowiedzi wnioskodawców; 

- organy krajowe, aby przeglądać korespondencję dotyczącą wniosków, do których mają 
dostęp (w przypadku wnioskodawców lub współbeneficjentów mających siedzibę w swoim 
państwie członkowskim). 
 

 
JAK ODCZYTYWAĆ I WYSYŁAĆ WIADOMOŚCI? 

 

Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do wiadomości:: 

 
- Można przejść do listy wniosków: jeżeli wnioskodawca ma nową wiadomość związaną z 

konkretnym wnioskiem, w kolumnie „Unread” (Nieprzeczytane) pojawia się ikona  ; należy 

wtedy kliknąć na ikonę  , aby uzyskać bezpośredni dostęp do skrzynki pocztowej; 
 

- Jeśli i wnioskodawca już otworzył konkretny wniosek/dokument koncepcyjny, opcja „Mailbox” 

(Skrzynka pocztowa) jest dostępna w rozwijanym menu w zakładce „Proposal” (Wniosek). 

 

Te dwie opcje prowadzą do listy wątków:  



 

 
 

 

W wątkach wszystkie wiadomości są pogrupowane według tego samego tematu („Topic”) 

(zdefiniowanego przez osobę, która tworzy dany wątek), fazy („Phase”) (faza procesu wyboru, z 

którym dana wiadomość jest związana) oraz rodzaju („Type”) (np. pismo z odmową, pismo z 

pytaniami, z instrukcjami lub „Inne” („Other”)).  

 

Wątki mogą być tworzone i zamykane. Wątki oficjalne (takie jak pismo z odmową, pismo z 

instrukcjami itp.) może tworzyć wyłącznie Instytucja Zamawiająca. Wnioskodawcy mogą tworzyć 

(a potem zamykać) wątki należące do kategorii „Inne” za pomocą przycisku  . 

Instytucja Zamawiająca oraz jej konsultant mogą zamykać dowolny typ wątku.  

 

 

Po kliknięciu na ikonę   dla danego wątku, pojawią się szczegóły wątku: 
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Ekran ten umożliwia wyświetlanie całej poprzedniej korespondencji (zielony kolor jest używany 

dla wiadomości napisanych przez wnioskodawców, a niebieski – dla wiadomości napisanych 

przez Instytucję Zamawiającą oraz jej doradcę). Te same kolory w mocniejszym odcieniu 

wskazują nową wiadomość, a w jaśniejszym – oznaczają, że wiadomość została oznaczona jako 

przeczytana. 

 

Wszyscy wnioskodawcy mają możliwość zdefiniowania jednej lub wielu nowych wiadomości 

poprzez użycie przycisku   . Jest on również używany do odpowiedzi na 

wiadomości wysłane do nich wcześniej (wybierając odbiorcę: Instytucję Zamawiającą lub jej 

doradcę i klikając na przycisk  w razie potrzeby można przesłać załącznik/i, o ile ich 

rozmiar nie przekracza 2MB; należy używać wyłącznie standardowych formatów, aby wiadomości 

mogli odczytać inni użytkownicy). 

 

Klikając na przycisk   wnioskodawca może zobaczyć wiadomość gotową do 

wysłania oraz sprawdzić jej zawartość i wykaz załączników. Aby wysłać nową wiadomość,  należy 

kliknąć na . Aby kontynuować edytowanie wiadomości, należy kliknąć na przycisk 

. 

 

W JAKI SPOSÓB WNIOSKODAWCA BĘDZIE INFORMOWANY O NOWEJ WIADOMOŚCI?  

Wnioskodawcy otrzymają powiadomienie wysłane do skrzynki pocztowej odpowiadającej adresowi 

e-mail wskazanemu w formularzu A2, informujące o tym, że w skrzynce pocztowej przypisanej do 

danego wniosku dostępna jest nowa wiadomość. 

 

Zaleca się, aby wnioskodawcy regularnie sprawdzali skrzynkę pocztową w systemie eProposal, 

ponieważ powiadomienia mogą niekiedy nie dotrzeć do odbiorcy (mogą zostać uznane za spam, 

skrzynka pocztowa może być pełna itp.).  

 

Tylko wnioskodawcy koordynujący będą otrzymywać powiadomienia. 

 

Usunięcie wniosku/dokumentu koncepcyjnego  

 

Wnioskodawca (właściciel) może w dowolnym momencie usunąć niezłożony wniosek/dokument 

koncepcyjny. Usunięty wniosek/koncepcja nie zostanie uwzględniony w czasie oceny.  

 

Aby usunąć wniosek/dokument koncepcyjny należy: 

 

– znaleźć go na liście wniosków: 

 

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

wnioskiem/dokumentem koncepcyjnym; 

 

-  w menu wniosku/dokumentu koncepcyjnego należy wybrać „Withdrawal form” (Formularz 
wycofania). W formularzu wnioskodawca będzie mógł szczegółowo przestawić przyczynę 
wycofania wniosku/dokumentu koncepcyjnego (np. przewidywanie finansowanie nie 
doszło do skutku) i potwierdzić fakt, że wycofuje wniosek/dokument koncepcyjny 

 
 
 



 

- Po kliknięciu „OK” wnioskodawca otrzyma następujące potwierdzenie: 
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Ogólne zasady 
 

 

- Zaleca się korzystanie z przeglądarek Google Chrome lub Firefox.  
 

- W celu wprowadzenia danych do wniosku, należy użyć trybu „Edit” (Edytuj); tryb „View” 

(Podgląd) jest również dostępny, a z jednej opcji do drugiej można przejść w każdej chwili 

w czasie przygotowywania wniosku; 
 

- Wnioskodawca może wprowadzić informacje bezpośrednio w pola tekstowe lub 

skopiować i wkleić informacje w prostym formacie tekstowym; należy pamiętać, że 

względów bezpieczeństwa tekst skopiowany i wklejony z dokumentu programu Word lub 

strony HTML może nie zostać przyjęty w całości i może powodować problemy w systemie 

eProposal, dlatego w tym przypadku lepiej skorzystać z podstawowego edytora tekstu 

(np. z Notepad); 
 

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

- Wszystkie pola umożliwiają wprowadzenie ograniczonej liczby znaków – limity te są 

wyraźnie pokazane. Należy pamiętać, że aby można było wydrukować tekst znajdujący 

się w dużych polach tekstowych w pliku pdf, dopuszczalne są tylko następujące opcje 

formatowania: pogrubienie, kursywa, podkreślenie. Tylko proste wykazy (proste 

wyliczenia 1,2,3, A, B, C itd. lub wypunktowania) wyświetlą się poprawnie. Jeżeli zachodzi 

konieczność wstawienia tabel, nie należy tego robić w polach tekstowych, ale skorzystać 

z funkcji „Add picture(s)” (Dodaj obraz(y)) dostępnej na końcu większości formularzy;  

 

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

czasie walidacji wniosku będą wyświetlane komunikaty o błędach, jeżeli pola 

obowiązkowe będą puste; 
 

- Dzięki ścisłemu powiązaniu danych w różnych formularzach technicznych i finansowych 

informacje wymagają zasadniczo tylko jednorazowego ręcznego wprowadzenia, potem są 

automatycznie przenoszone do innych odpowiednich formularzy w całym wniosku; 

- Pól nieaktywnych nie można wypełnić ręcznie, gdyż odpowiednie informacje będą 

przenoszone i/lub obliczane automatycznie z innych formularzy; 
 

- Można wstawiać obiekty (takie jak mapy, wykresy, tabele, zdjęcia) w niektórych 

formularzach, w których pojawią się pola wyboru „Maps” (Mapy), „Pictures” (Obrazy) lub 

„Declaration” (Deklaracja); można korzystać jedynie z następujących formatów: png, jpg, 

tif, gif, bmp; maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku to 2 MB; 
 

- Należy wpisywać wszystkie daty w formacie DD-MM-RRRR lub użyć funkcji kalendarza, 

jeśli jest dostępna; 

- Na każdym etapie wypełniania wniosku/dokumentu koncepcyjnego istnieje możliwość 

jego podglądu jako dokumentu w formacie pdf poprzez wybranie przycisku „Request pdf” 

(Utwórz pdf) dostępnego w punkcie „Proposal exports” (Eksport wniosku) lub 

„Attachments” (Załączniki) w systemie eProposal. Po utworzeniu wniosku w formacie pdf 

wnioskodawca otrzyma wiadomość e-mail, która pozwoli mu ściągnąć plik od razu. Można 

to także zrobić w punkcie „Proposal exports” (Eksport wniosku) lub „Attachments” 

(Załączniki) (należy pamiętać o odświeżeniu strony – w tym celu należy nacisnąć klawisz 

F5 lub Ctrl+F5);  

-  Można wyeksportować zawartość wypełnianego wniosku, aby móc kontynuować pracę 

nad nimi po wylogowaniu: 
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o Formularze B i C – do edytowalnego dokumentu Word przez wybranie przycisku 

„Download working copy” (Pobierz kopię roboczą) dostępnego w punkcie 

„Proposal exports” (Eksport wniosku) w eProposal; 

o Formularze finansowe i raporty – do edytowalnego arkusza Excel poprzez 

wybranie przycisku „Financial data export” (Przesłanie danych finansowych) 

dostępnego w punkcie „Proposal exports” (Eksport wniosku) i „Attachments” 

(Załączniki); 

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

przygotowania danych do wypełniania formularzy i pól w eProposal. Nie można 

automatycznie przenieść tekstu z pliku Word lub danych z arkusza Excel z 

powrotem do generatora wniosków eProposal.   
- Całą treść wniosku można edytować/przeglądać za pomocą menu „Proposal” (Wniosek) 

dostępnego u góry ekranu.   

 

 


