
Przyroda i 

bioróżnorodność



• Dyrektywa Ptasia

• Dyrektywa Siedliskowa

• Strategiadot. Różnorodności Biologicznej2030

• Rozporządzenie w sprawie zwalczania inwazyjnych

gatunków obcych

Projekty wspierające:

• Ochronę przyrody w sieciNatura 2000

• Ochronę gatunkową

• Zwalczanieobcych gatunków inwazyjnych

• Odbudowę ekosystemów

• Wdrażanie PAF

Zatrzymanie i odwrócenie utraty 

bioróżnorodności.

Wspieranie sieci Natura 2000

Włączanie celów związanych z ochroną 

przyrody i różnorodnością biologiczną do innych 

polityk i programów finansowania.

Wkład w: 

Sub-programme LIFE Nature and Biodiversity 
Przyroda i różnorodność biologiczna



LIFE Nature and Biodiversity
Standard Action Projects



1. Wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie 
ochrony przyrody i różnorodności biologicznej lub 
celów unijnej strategii ochrony różnorodności 
biologicznej do roku 2030 (uwaga: outcome-based)

2. Zapewnienie właściwej aplikacji przepisów UE w 
zakresie ochrony przyrody i różnorodności 
biologicznej oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Standard Action Projects (SAPs):



Wdrażanie rozporządzenia w sprawie inwazyjnych gatunków obcych

Wdrażanie Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r.:

• utworzenie spójnej sieci obszarów chronionych (osiągnięcie celu 30% i 10%)

• wdrażanie unijnych celów w zakresie przywracania właściwego stanu 

przyrody w odniesieniu do gatunków i siedlisk przyrodniczych

• odtwarzanie zdegradowanych i bogatych w węgiel ekosystemów; 

zapobieganie klęskom żywiołowym i ograniczanie ich skutków

• poprawa żywotności i odporności lasów gospodarczych

• odwrócenie spadku liczebności zapylaczy

• przywracanie przyrody na gruntach rolnych

• zazielenianie obszarów miejskich i podmiejskich

• pomiar i integrowanie wartości przyrody

 Wdrażanie unijnych dyrektyw ptasiej i siedliskowej



LIFE Nature and Biodiversity 
Strategic Nature Projects (SNAPs)



• Priorytetowe Ramy Działań zgodnie z Dyrektywą Siedliskową

• inne plany lub strategie przyjęte na szczeblu międzynarodowym, krajowym, 

regionalnym przez organy ds. przyrody i różnorodności biologicznej (Nowość)

Plany / Strategie stanowiące podstawę dla projektów
zintegrowanych (SNAP)



Gospodarka o 

obiegu 

zamkniętym 

i jakość życia



Wsparcie władz publicznych i innych

zainteresowanych stron we wdrażaniu

prawodawstwa UE w zakresie ochrony

środowiska.

Wsparcie technologii i rozwiązań gotowych do

wdrożenia w warunkach zbliżonych do rynkowych,

na skalę przemysłową lub komercyjną, w czasie

trwania projektu.

gospodarka o obiegu zamkniętym, hałas, 

powietrze, chemikalia, wypadki przemysłowe, 

gospodarka morska i przybrzeżna, gleba, 

odpady, woda i środowisko miejskie.

Wkład w następujące obszary
unijnej polityki środowiskowej: 

Sub-programme LIFE Circular Economy & Quality of Life
Gospodarka obiegu zamkniętym i jakość życia



LIFE Circular Economy & Quality of Life
Standard Action Projects



˃ Gospodarka o obiegu zamkniętym 
˃ Odpady
˃ Powietrze
˃ Woda
˃ Gleba
˃ Hałas
˃ Środki chemiczne
˃ New European Bauhaus (Nowość!)
˃ Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska



LIFE Circular Economy & Quality of Life
Strategic Integrated Projects



• Gospodarka o obiegu zamkniętym: krajowe lub regionalne plany dotyczące 

gospodarki o obiegu zamkniętym, strategie, mapy drogowe lub podobne (Nowość!)

• Odpady: Krajowe i regionalne plany gospodarki odpadami, programy zapobiegania 

powstawaniu odpadów

• Woda: plany gospodarowania wodami w dorzeczu, plany zarządzania ryzykiem 

powodziowym (Nowość!) , strategie morskie (Nowość!)

• Powietrze: plany jakości powietrza zgodnie z dyrektywą w sprawie jakości powietrza 

atmosferycznego, krajowe programy kontroli zanieczyszczenia powietrza

Plany / Strategie stanowiące podstawę dla
projektów zintegrowanych (SIP)


