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• Rozporządzenie LIFE 
(w trakcie uzgodnień z Parlamentem Europejskim)

• Wieloletni Program Prac 
(Pierwsza wersja przekazana krajom 
członkowskim 27.10.2020) 

Program LIFE 2021 - 2027

Stan zaawansowania prac



„projekty pilotażowe”
oznaczają 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”
oznaczają 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” (podprogram na rzecz klimatu)

oznaczają projekty, które stosują odpowiednie, efektywne pod względem kosztów i nowoczesne techniki,
metody i podejścia, biorąc pod uwagę szczególny kontekst projektu

„projekty informacyjne”
projekty, mające na celu wspieranie komunikacji, rozpowszechniania informacji i zwiększania poziomu
świadomości w zakresie działań na rzecz środowiska i klimatu

Typy projektów LIFE 



Budowa (innowacyjnych) instalacji
lub rozwiązania umożliwiającego 

poprawę stanu środowiska lub klimatu

Zakres projektów LIFE

Przetestowanie 
innowacyjnego 
rozwiązania

Działania informacyjne i demonstracyjne umożliwiające 
szerokie upowszechnienie i/lub komercjalizacje 
w skali całej UE a także ograniczanie barier 



EFEKT ŚRODOWISKOWY !!!



Kto może być beneficjnetem LIFE?

Przedsiębiorstwa

Uczelnie wyższe Instytuty badawcze Organizacje pozarządowe

Administracja



Współpraca



Obszar 

ŚRODOWISKO

Podprogram: 
Przyroda i różnorodność 
biologiczna

Podprogram: 
Gospodarka o obiegu 
zamkniętym 
i jakość życia

Obszar 

KLIMAT

Podprogram: 
Łagodzenie zmian klimatu 
i dostosowanie się do jego 
zmian

Podprogram: 
Przejście na czystą energię

5,432 mld euro

Program LIFE 2021 - 2027



Aspekty finansowe

Budżet projektu

< 500 000 EUR
bardzo rzadko 

5 000 000 EUR
coraz więcej projektów 



Koszty kwalifikowane

1 Bezpośrednie koszty osobowe (zasada 102%)
2 Koszty podróży i utrzymania
3 Koszty związane ze wsparciem zewnętrznym (limit 35%)
4.a Koszty infrastruktury (do 25% amortyzacja)

(Brak możliwości finansowania dużej infrastruktury)

4.b Koszty sprzętu (do 50% amortyzacja)
4.c Koszty prototypu (100%)
5.a-c Koszty dotyczące praw do gruntu
6 Koszt materiałów zużywalnych
7 Pozostałe koszty
8 Koszty ogólne (do 7%)



Finansowanie projektów LIFE (plany)

Komisja Europejska DOTACJA 60 %
kosztów kwalifikowanych

NFOŚiGW DOTACJA 35 %  
kosztów kwalifikowanych 

NFOŚiGW POŻYCZKA     na wkład własny,

POŻYCZKA     na zapewnienie    
płynności finansowej, 

NFOŚiGW Inkubator projektów LIFE – ryczałt na 
przygotowanie projektu i wniosku

DOTACJA KE NIE STANOWI 
POMOCY PUBLICZNEJ 
PAŃSTWA



Rola NFOSiGW



Z A P R A S Z A M Y  N A : www.nfosigw.gov.pl/life                               NFOŚiGW                              Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dziękuję za uwagę
Radosław Domagała    life@nfosigw.gov.pl           ekonsultantLIFE@nfosigw.gov.pl


