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Rozporządzenie LIFE 2021-2027



• Program LIFE stanowi istotny wkład w 

realizację celów Europejskiego Zielonego 

Ładu (European Green Deal). 

• Jedyny program UE poświęcony wyłącznie 

środowisku, ochronie przyrody i działaniom 

na rzecz klimatu.

• Budżet na lata 2021-2027 to 5,43 mld €.

The new LIFE programme
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• Wnioskodawcy (beneficjenci i podmioty powiązane) muszą:

• być osobami prawnymi (organami publicznymi lub prywatnymi)

• mieć siedzibę w jednym z kwalifikujących się krajów, tj.: państwach członkowskich UE (w tym 

krajach i terytoriach zamorskich (KTZ))

• koordynator musi mieć siedzibę w państwie członkowskim UE

• Artykuł 14 – kryteria naboru

• Brak rozróżnienia między pilotażem, demonstracją i najlepszymi praktykami



GRANTY

• Dotacje na działania: 

• Standard action projects (SAPs)

• Strategic Nature Projects (SNAPs)

• Strategic Integrated Projects (SIPs)

• Technical Assistance (TA)

• Other actions (OA) – w tym Coordination 
and Support Actions (CSAs)

• Dotacje operacyjne dla NGO

Types of activities funded under LIFE

INNE FORMY FINANSOWANIA

• Przetargi (nie w tym naborze)

• Nagrody (nie w tym naborze)

• Blending (nie w tym naborze)



Wieloletni Program Prac 2021-2024
(Multiannual Work Programme 2021-2024)



‘Tradycyjne” projekty LIFE mają na celu:

• rozwijać, demonstrować i promować innowacyjne techniki, metody;

• przyczyniać się do tworzenia bazy wiedzy i stosowania najlepszych praktyk;

• wspierać opracowywanie, wdrażanie, monitorowanie i egzekwowanie prawodawstwa i polityki Unii, 

• katalizować wdrażanie na dużą skalę skutecznych rozwiązań technicznych

Poziom współfinansowania UE: maksymalnie 60% z wyjątkiem:

• 75% w przypadku projektów dotyczących wyłącznie siedlisk i/lub gatunki priorytetowych

• 67% w przypadku projektów dotyczących zarówno siedliska i/lub gatunki priorytetowych, jak i nie. 

(Nowość)

Maksymalny czas trwania: 10 lat (Nowość)

Standard action projects (SAPs)



Projekty zintegrowane mające na celu wdrożenie:

• Planów i Strategii wymaganych przez prawodawstwo UE

• Na dużą skalę terytorialną

• Przy zaangażowaniu kluczowych interesariuszy

• Oraz poprzez mobilizację innych funduszy unijnych, krajowych lub 

regionalnych w celu sfinansowania działań uzupełniających.

Poziom dofinansowania: maksymalnie 60%

Maksymalny czas trwania: 14 lat (Nowość)

Strategic Nature Projects (SNAPs) and 
Strategic Integrated Projects (SIPs)



• TA-PP: wsparcie w przygotowaniu SNAP i SIP 

Stawka współfinansowania maksymalnie 60%, maksymalny wkład LIFE w wysokości 70 000 EUR

• TA-CAP: budowanie zdolności organów państw członkowskich o niskim efektywnym udziale w 
programie LIFE

(Obecnie brak naboru) 

TA-R: replikacja skutecznych rozwiązań technicznych z projektów wspieranych przez UE. (Nowość)

(Obecnie brak naboru) 

Okres trwania: Maksymalnie 5 lat dla wszystkich projektów pomocy technicznej (Nowość)

Technical assistance projects (TA)



Wnioski składane w dwóch krokach:

• Umowa ramowa o partnerstwie (FPA) - wybrani wnioskodawcy podpisują 

umowę długoterminową (3 lata – 2022-2024) (Nowość)

• Szczegółowa umowa o dotację (SGA). Tylko organizacje, które podpiszą 

FPA, mogą być brane pod uwagę w SGA

Stawka dofinansowania: maksymalnie 70%

Operating grants for NGOs



• Coordination and Support Actions (Nowość)

projekty wspierające przejście na energię odnawialną i zwiększoną efektywność energetyczną.

• A Small Grant Facility on Biodiversity (BEST) 

małe dotacje na rzecz różnorodności biologicznej (maksymalnie 100 000 EUR, 100% 

dofinansowania UE) w krajach i terytoriach zamorskich 

• Dotacje dla organizacji wymienionych w załączniku I do Rozporządzenia LIFE

Stawka współfinansowania: maksymalnie 95%, z wyjątkiem BEST (100%)

Other Action Grants



O szczegółach czterech obszarów LIFE 



Łagodzenie zmian

klimatu i adaptacja 



W zakresie łagodzenia zmiany klimatu wspierane bedą

projekty, które znaczącoprzyczyniająsię do realizacji:

• Unijnejpolityki energetyczno-klimatycznej 2030

• Długoterminowej strategii klimatyczno-energetycznej

Unii Europejskiej

W zakresie adaptacji do zmian klimatycznych wspierane

bedą projekty, które znaczącoprzyczyniają się do realizacji:

• Nowej unijnej strategii adaptacyjnej

Przekształcenie Unii Europejskiej w 

społeczeństwo neutralne dla klimatu i odporne

na zmiany klimatu, w szczególności poprzez:

Łagodzenie zmian klimatu

Adaptacja do zmian klimatu

& Zarządzanie (governance)

Wkład w: 

Sub-programme Climate Mitigation and Adaptation 
Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja 



LIFE Climate Action 
Standard Action Projects



Climate Change Mitigation

Cel LIFE to wkład w sprawiedliwe i zrównoważone przejścia do gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r. oraz do osiągnięcia celu redukcji

emisji UE do 2030 r. o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Wkład w unijną politykę klimatyczną i prawodawstwo mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych koncentruje się w szczególności

na:

• energii odnawialnej,

• efektywności energetycznej,

• systemie handlu uprawnieniami do emisji,

• produkcji przemysłowej energochłonnej i emitującej gazy cieplarniane,

• użytkowanie gruntów, rolnictwo i leśnictwo,

• ochronie naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla,

• transport i paliwa,

• gazy fluorowane i substancje zubożające warstwę ozonową,

• wychwytywanie i wykorzystanie dwutlenku węgla; oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla,

• zaangażowanie wszystkich sektorów gospodarki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym organów publicznych (władz

krajowych, regionalnych i lokalnych); prywatnych podmiotów komercyjnych; lub organizacji niekomercyjnych (związki, organizacje

społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, grupy konsumenckie)

• zmiany zachowań, również poprzez działania Europejskiego Paktu Klimatycznego.



• Realizacja długoterminowej wizji nowej strategii UE w zakresie 

przystosowania się do zmian klimatu oraz wsparcie porozumienia paryskiego 

i proponowanego europejskiego prawa klimatycznego

• Wsparcie skutecznej i szybszej adaptacji

• Tworzenie synergii z Planem Celów Klimatycznych 2030, Porozumieniem 

Burmistrzów UE, Europejskim Paktem Klimatycznym, Strategią 

Bioróżnorodności 2030, zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych i innymi 

politykami w ramach Europejskiego Zielonego Ładu

• Partnerstwo ze wszystkimi sektorami społeczeństwa

• Mobilizacja dodatkowych inwestycji

Climate Change Adaptation



• Wsparcie opracowywania, wdrażania, monitorowania i egzekwowania

prawodawstwa i polityki UE w zakresie zmiany klimatu

• Działania podnoszące świadomość

Climate Governance and Information



LIFE Climate Action 
Strategic Integrated Projects



• National Energy and Climate Plans (NECP, Regulation on the governance of the energy 

union and climate action (EU)2018/1999); Krajowe plany w zakresie energii i klimatu 

• National Energy Efficiency Action Plans’ (NEEAP); Krajowe Plany Działań na rzecz 

Efektywności Energetycznej 

• Krajowe lub regionalne strategie adaptacyjne lub plany działania;

• Miejskie (lokalne) plany działania, mające na celu przejście do społeczeństwa neutralnego 

dla klimatu i/lub odpornego na zmiany klimatyczne; .

• Krajowe, regionalne lub branżowe/sektorowe strategie ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych lub 2mapy drogowe” dla gospodarki przyczyniające się do neutralności 

klimatycznej

Plany / Strategie stanowiące podstawę dla projektów
zintegrowanych (SIP)



Przejście na

czystą energię


