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• 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



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)



‘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)



Szczegóły obszarów LIFE 



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



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



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)



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)



Strona LIFE 

https://cinea.ec.europa.eu/life_en

Narodowy Punkt Kontaktowy LIFE - NFOŚiGW

Więcej informacji

https://cinea.ec.europa.eu/life_en


Powodzenia!


