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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.
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Budowa lub wdrożenie
rozwiązania (lub instalacji) 

(innowacyjne / najlepsze praktyki / )

umożliwiającej/ego poprawę stanu 
środowiska (ochronę przyrody) lub klimatu 

(w tym rozwój OZE i poprawę efektywności energetycznej)

Przetestowanie
/ walidacja /

demonstracja 
rozwiązania

w warunkach zbliżonych 
do rzeczywistych

Działania informacyjne i demonstracyjne umożliwiające 
szerokie upowszechnienie i/lub komercjalizacje 

w skali całej UE, a także ograniczanie barier 

Zakres projektów LIFE



EFEKT ŚRODOWISKOWY !!!



Obszar 

ŚRODOWISKO

Podprogram: 
Przyroda i różnorodność 
biologiczna

Podprogram: 
Gospodarka o obiegu 
zamkniętym 
i jakość życia

Obszar 

KLIMAT

Podprogram: 
Łagodzenie zmiany klimatu 
i przystosowanie się do 
niej

Podprogram: 
Przejście na czystą energię

5,432 mld euro

2,143 mld euro

1,345 mld euro

0,947 mld euro

0,997 mld euro

Program LIFE 2021 - 2027



Beneficjenci / Współpraca



TESTOWANIE NOWEGO 
ROZWIĄZANIA

UPOWSZECHNIANIE 
/KOMERCJALIZACJA

KOMUNIKACJA

KSZTAŁTOWANIE POLITYKI / 
OGRANICZANIE BARIER

ROZWIĄZYWANIE LOKALNYCH 
PROBLEMÓW ŚRODOWISOWYCH

BADANIA 
(w ograniczonym zakresie)

MONITORING

Projekt LIFE
NGO

FIRMY

INSTYTUTY

UCZELNIE 
SAMORZĄDY 

(oraz inne podmioty publiczne)

ADMINISTRACJA 

Współpraca



Aspekty finansowe

Budżet projektu

< 500 000 EUR
bardzo rzadko 

>5 000 000 EUR
coraz więcej projektów 



Finansowanie projektów LIFE

Komisja Europejska DOTACJA 60 % 95%
kosztów kwalifikowanych kosztów kwalifikowanych

NFOŚiGW DOTACJA 35 %  
kosztów kwalifikowanych 

NFOŚiGW POŻYCZKA     na wkład własny,

POŻYCZKA     na zapewnienie    
płynności finansowej, 

NFOŚiGW Inkubator projektów LIFE – ryczałt na 
przygotowanie projektu i wniosku

NAT / CE&QL / CLIMA CET



Beneficjent:
Uniwersytet Łódzki

Koszt projektu:
1,24 mln euro
(81% dotacji KE 
i NFOŚiGW)

Rekultywacja miejskich 
zbiorników rekreacyjnych

Beneficjent:
Województwo Opolskie

Koszt projektu:
3  mln euro

(w tym: 91% dotacji KE i 
NFOŚiGW)

Skoordynowanie wdrażania 
Programu ochrony powietrza w 

województwie
opolskim

Beneficjent:
Gmina Miejska Kraków

Koszt projektu:
0,31 mln euro
(47% dotacji KE i NFOŚiGW)

Zarządzenie zielenią miejską 
w Krakowie



Terminy naborów

NAT (SAP) 30.11.2021 IV-V 2022

CE&QL (SAP) 30.11.2021 IV-V 2022

CLIMA (SAP) 30.11.2021 IV-V 2022

CET (OP) 12.01.2022 IV-V 2022

Termin składania 
wniosków LIFE 2021

Termin ogłoszenia 
naboru LIFE 2022 
(przewidywany)



Skąd czerpać informacje

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

https://www.gov.pl/web/nfosigw/program-life

https://www.youtube.com/nfosigw



ekonsultant@nfosigw.gov.pl

https://www.gov.pl/web/nfosigw/program-life 15

https://www.gov.pl/web/nfosigw/newsletter
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Dziękuję za uwagę
Radosław Domagała     life@nfosigw.gov.pl


