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Pytanie nr 1: Kto może skorzystać z „Inkubatora 
wniosków LIFE”?

Odpowiedź: Należy zapoznać się z Programem 
Priorytetowym LIFE Cz.1 pkt. 7.4

Pytania i odpowiedzi



Program priorytetowy 
„Współfinansowanie programu LIFE” (PP LIFE)

http://www.nfosigw.gov.pl/



Beneficjenci (PP LIFE Cz.1 pkt. 7.4)

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 

• osoby prawne, 

• jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym odrębne 
przepisy przyznają zdolność prawną, 

• państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, 

niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi. 

Beneficjent Inkubatora wniosków LIFE musi być Beneficjentem 
koordynującym przedsięwzięcia LIFE. 



Pytania i odpowiedzi
Rozporządzenie Rady 3907/91

dotyczące ochrony przyrody UE

Pytanie nr 2: Czy istnieje szczegółowy katalog prac 
związanych z przygotowaniem wniosków do Programu 
LIFE, o które można ubiegać się o dofinansowanie? 
Jeżeli tak, to co wchodzi w zakres takich prac?

Odpowiedź: Nie, katalog taki nie powstał.



Rozporządzenie Rady 3907/91

dotyczące ochrony przyrody UE

Pytanie nr 3: Czy został określony okres, w którym 
mogą być kwalifikowalne koszty?

Odpowiedź: Zgodnie z programem priorytetowym 
"Współfinansowanie programu LIFE": "Okres 
kwalifikowania kosztów przygotowania 
projektu/wniosku o dofinansowanie obejmuje okres 
od ogłoszenia naboru wniosków do programu LIFE 
przez Komisję Europejską do daty zakończenia fazy 
rewizji w naborze LIFE prowadzonym przez Komisję 
Europejską.".

Pytania i odpowiedzi



Rozporządzenie Rady 3907/91

dotyczące ochrony przyrody UE

Pytanie nr 4: Czy składając wniosek do Inkubatora 
przedsięwzięcia LIFE należy znać koszty kwalifikowalne 
przedsięwzięcia LIFE?

Odpowiedź: Ogólna wysokość budżetu powinna być 
znana, ponieważ na tej podstawie określany jest 
poziom dotacji w ramach Inkubatora. Nie jest 
wymagany natomiast budżet szczegółowy.

Pytania i odpowiedzi



Rozporządzenie Rady 3907/91

dotyczące ochrony przyrody UE

Pytanie nr 5: Czy istnieje możliwość kwalifikowania 
przygotowania dokumentacji technicznej, programu 
funkcjonalno-użytkowego?

Odpowiedź: Co do zasady wszystkie uzasadnione 
działania służące przygotowania wniosku do Programu 
LIFE są kosztem kwalifikowanym. Tego typu koszty 
mogą być również kosztem kwalifikowanym 
ponoszonym w trakcie realizacji projektu, a nie tylko 
jego przygotowania.

Pytania i odpowiedzi



Rozporządzenie Rady 3907/91

dotyczące ochrony przyrody UE

Pytanie nr 6: Czy projekt do „Inkubatora wniosków LIFE” musi być złożony w 
partnerstwie międzynarodowym?

Odpowiedź: Ze względu na dużą konkurencję i europejską wartość dodaną pożądane 
jest, by projekt do Programu LIFE składał się z konsorcjum międzynarodowego. 

Wymóg udziału partnerów zagranicznych w projekcie LIFE określa kryterium 
jakościowe dopuszczające nr I.2 określone w programie priorytetowym 
„Współfinansowanie Programu LIFE”, zgodnie z którym:

„Przedsięwzięcie będzie realizowane w Polsce oraz na terenie co najmniej dwóch 
innych państw Unii Europejskiej z zaangażowaniem co najmniej dwóch 
współbeneficjentów z innych Państw UE, lub w przypadku projektów wspierających  
zarządzanie, w inny sposób zostanie zapewniony istotny wkład partnerów 
zagranicznych w realizację projektu”,

przy czym:

„W przypadku podprogramu Przyroda i różnorodność biologiczna, negatywna ocena 
kryterium nr 2 nie powoduje odrzucenia wniosku, jednak skutkuje obniżeniem 
dofinansowania do kwoty 50 tys. zł. 

W pozostałych przypadkach negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie 
wniosku”.

Pytania i odpowiedzi



Rozporządzenie Rady 3907/91

dotyczące ochrony przyrody UE

Pytanie nr 7: Czy do wniosku do Inkubatora należy 
podać dokładny skład konsorcjum i co w przypadku, 
jeśli zmieni się jego skład i koordynator?

Odpowiedź: Wnioskodawcą do Inkubatora może być 
jedynie koordynator (więc to jest stała). Skład 
konsorcjum może się natomiast zmieniać w trakcie 
przygotowania projektu/wniosku. 

Pytania i odpowiedzi



Rozporządzenie Rady 3907/91

dotyczące ochrony przyrody UE

Pytanie nr 8: W jaki sposób należy udowodnić 
partnerstwo – czy do wniosku o dofinansowanie 
konieczne jest przedłożenie np. Listu intencyjnego o 
partnerstwie lub zawarcie umowy partnerstwa?

Odpowiedź: Na etapie wnioskowania o dotacje w 
ramach Inkubatora wniosków LIFE nie ma wymogu 
załączania listów intencyjnych itp. od 
współbeneficjentów/partnerów projektu LIFE. 
Wymagane jest natomiast opisanie roli, wkładu 
partnerów w realizację projektu, ich doświadczenia w 
danym zakresie.

Pytania i odpowiedzi



Rozporządzenie Rady 3907/91

dotyczące ochrony przyrody UE

Pytanie nr 9: Jedno z kryteriów brzmi: „Na przedsięwzięcia określone we wniosku 
Wnioskodawca nie miał możliwości uzyskania dofinansowania (w tym odmowa 
dofinansowania) z innych funduszy/programów” – czy należy brać pod uwagę 
fundusze/programy dostępne w 2021 roku? Czy jeżeli istniała możliwość pozyskania 
dofinansowania w 2020 r. z innego programu na to samo działanie to projekt złożony 
w ramach Inkubatora LIFE otrzyma negatywną ocenę?

Odpowiedź: Inkubator wniosków LIFE został stworzony z myślą o wsparciu 
podmiotów, dla których nie istnieje żaden mechanizm wspierający przygotowanie 
projektu LIFE - zgodnie z kryterium jakościowym nr III.1 Programu Priorytetowego 
Współfinansowanie programu LIFE. Dlatego też nie ma możliwości podwójnego 
finansowania przygotowania wniosku.

Istotne jest, czy w okresie trwania naboru do Inkubatora wniosków LIFE była 
możliwość uzyskania dofinansowania z innego źródła na przygotowanie wniosku. 
Należy opisać, że rozeznaliście się Państwo w obecnych możliwościach (z podaniem 
znalezionych innych programów, funduszy) i jeżeli nie ma alternatywy dla Inkubatora, 
należy podać uzasadnienie, że nie kwalifikujecie się Państwo ze względu np. na typ 
beneficjenta lub okres trwania naboru... Jeżeli posiadacie Państwo odmowę 
udzielenia dofinansowania warto załączyć ją do wniosku, ale nie jest to wymóg.

Pytania i odpowiedzi



Rozporządzenie Rady 3907/91

dotyczące ochrony przyrody UE

Pytanie nr 10: Czy złożenie wniosku w konkursie 
"Inkubator wniosków LIFE 2021" wiąże się z 
obowiązkiem złożenia wniosku w programie LIFE? Co w 
przypadku, gdy w razie otrzymania dofinansowania 
wniosku do Inkubatora nie zostanie złożony wniosek 
LIFE?

Odpowiedź: W przypadku niezłożenia wniosku do KE w 
ramach Programu LIFE, beneficjent projektu 
realizowanego w ramach Programu LIFE zobowiązany 
będzie do zwrócenia środków.

Pytania i odpowiedzi
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