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EFEKT ŚRODOWISKOWY !!!
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Cele programu LIFE
opracowanie, pokazywanie i propagowanie innowacyjnych technik, metod i podejść do realizacji celów

ustawodawstwa i polityk Unii w dziedzinie środowiska, w tym ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, oraz

w dziedzinie działań na rzecz klimatu, w tym przechodzenia na energię ze źródeł odnawialnych oraz zwiększania

efektywności energetycznej, oraz przyczynianie się do rozwoju bazy wiedzy i stosowania najlepszych praktyk,

w szczególności związanych z przyrodą i różnorodnością biologiczną, w tym przez wspieranie sieci Natura

2000;

wspieranie rozwoju, realizacji, monitorowania i egzekwowania odpowiednich przepisów i polityk Unii

w dziedzinie środowiska, w tym ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, oraz w dziedzinie działań na rzecz

klimatu i przechodzenia na energię ze źródeł odnawialnych lub zwiększania efektywności energetycznej, w tym

poprzez poprawę zarządzania na wszystkich poziomach, w szczególności poprzez zwiększanie zdolności

podmiotów publicznych i prywatnych oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego;

działanie jako czynnik stymulujący dla wprowadzania na dużą skalę udanych rozwiązań technicznych

i politycznych mających na celu wdrażanie stosownych przepisów i polityk Unii w dziedzinie środowiska, w tym

ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, oraz w dziedzinie działań na rzecz klimatu i przechodzenia na

energię ze źródeł odnawialnych lub zwiększania efektywności energetycznej poprzez powielanie rezultatów,

włączanie powiązanych celów do innych polityk i do praktyk sektora publicznego i prywatnego,

uruchamianie inwestycji oraz poprawę dostępu do finansowania.

1.

2.

3.
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Budowa lub wdrożenie

rozwiązania (lub instalacji) 

(innowacyjne / najlepsze praktyki  )

umożliwiającej/ego poprawę stanu 

środowiska (ochronę przyrody) lub klimatu

Przetestowanie

/ walidacja /

demonstracja 

rozwiązania

Działania informacyjne i demonstracyjne umożliwiające 

szerokie upowszechnienie i/lub komercjalizacje 

w skali całej UE, a także ograniczanie barier 

Zakres projektów LIFE
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„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”
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 
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Europejska 

Wartość

Dodana

Problem

środowiskowy

Cele

Efekty Działania

Monitoring

Logika projektu
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Problem

środowiskowy

 Z jakim problemem/ami środowiskowym/ymi

mamy do czynienia? 

 Jaki jest aktualny stan? (określenie stanu zerowego) 

 Jakie parametry go charakteryzują 

i jakie mają one wartości?

 Skąd można czerpać dane na ten temat?

 Jaka jest skala tego problemu? (lokalna, regionalna, EUROPEJSKA)

 Co jest przyczyną / przyczynami problemu środowiskowego?

CO JEST PROBLEMEM ŚRODOWISKOWYM?
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OTOCZENIE PRAWNE

• Jakie dokumenty strategiczne / akty prawne odnoszą się do problemu 

środowiskowego? (UE i krajowe)

• Czy regulacje sprzyjają rozwiązaniu problemu czy też go pogłębiają?

Problem

środowiskowy

§

§
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OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE

• Jak wygląda otoczenie prawno-administracyjne? (określenie 

odpowiedzialności)

• Jakie podmioty mają wpływ na aktualny stan środowiska?

• Kto na tym traci? Kto może być zainteresowany rozwiązaniem problemu?

Problem

środowiskowy
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Problem

środowiskowy

AKTUALNY STAN WIEDZY

• W jaki sposób problem dotychczas był rozwiązywany?

• Jakie są dostępne alternatywy? Jakie są ich wady i zalety?
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Problem

środowiskowy

§

§

KONTEKST PROJEKTU
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Problem

środowiskowy

Cele

Efekty Działanie

Monitoring

Logika projektu
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CELE PROJEKTU

Problem

środowiskowy

Cele

Efekty Działanie

Monitoring

• Jakie są cele projektu?

• Jak wygląda ich 

hierarchia?
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Skonkretyzowany (ang. Specific) – jego zrozumienie nie powinno stanowić 

kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i niepozostawiające miejsca na 

luźną interpretację,

Mierzalny (ang. Measurable) – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo 

wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną 

„sprawdzalność” jego realizacji,

Osiągalny (ang. Achievable) – cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego 

osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji,

Istotny (ang. Relevant) – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie 

musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,

Określony w czasie (ang. Time-bound) – cel powinien mieć dokładnie 

określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

CELE  S.M.A.R.T.
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Problem

środowiskowy

Cele

Efekty

Monitoring

Działanie
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Współpraca
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Problem

środowiskowy

Cel

Efekty Działanie

Monitoring

Logika 

projektu

Wymierne i  mierzalny

Bezpośrednie i pośrednie

Środowiskowe

Społeczno-ekonomiczne

W trakcie trwania projektu

i po jego zakończeniu
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EFEKTY

CELE

Cel

Cel
Cel

Cel
Cel

DZIAŁANIADziałanie
Działanie

Działanie

Działanie

Działanie

Działanie

Efekt
Efekt

Efekt Efekt Efekt
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Matryca logiczna projektu
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Jakie są główne ryzyka w projekcie?

Jak będzie można temu zapobiec?

Jak można zminimalizować efekty niepożądanych zdarzeń? 

Co może pójść nie tak?
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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


