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Program LIFE (1)
LIFE to instrument Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z
dziedziny ochrony środowiska i klimatu. CEL - wdrażanie wspólnotowego prawa ochrony

środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja
nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska. Program LIFE funkcjonuje w
UE nieprzerwanie od 1992 roku. Cele szczegółowe: perspektywie finansowej 2021 – 2027:
• Przyroda i różnorodność biologiczna,
• Łagodzenie zmian klimatu i przystosowywanie się do nich

• Gospodarka w obiegu zamkniętym
• Przejście na czystą energię
Budżet programu 2021-2027: 5,4 mld EUR,
Budżet programu jest o 1/3 większy niż w poprzednim okresie.

Program LIFE (2)
Preferencje Komisji Europejskiej dotyczące projektów:
• technologie i rozwiązania innowacyjne
• projekty które mają szansę być zastosowane w praktyce
• przy których współpracują jednostki różnych typów (administracja, przedsiębiorstwa,
uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe)
• przy których nawiązywana jest współpraca międzynarodowa.
• przy których dochodzi do współpracy z partnerem komercyjnym, który będzie
zainteresowany praktycznym zastosowaniem rezultatów projektu.
• które mogą w przyszłości wpłynąć na przyrodę

Program LIFE (3)

Podprogram : Przyroda i bioróżnorodność

2,143 mld EUR

Podprogram : Gospodarka o obiegu zamkniętym

1,345 mld EUR

Podprogram : Łagodzenie zmian klimatu i

0,947 mld EUR
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Podprogram : Przejście na czystą energię

0,997 mld EUR

Program LIFE (4)
CZTERY TYPY PROJEKTÓW W LIFE 2021-2027
• Projekty pilotażowe w których zostaje zastosowana technika lub metoda nigdzie
wcześniej niestosowana.
• Projekty demonstracyjne oznaczają projekty polegające na zastosowaniu w praktyce
metod i działań nieznanych w określonej dziedzinie.

• Projekty dotyczące najlepszych praktyk, to projekty, które stosują efektywne pod
względem kosztów i nowoczesne techniki, metody i podejście.
• Projekty informacyjne mają na celu rozpowszechnianie informacji i zwiększanie poziomu
świadomości odnośnie środowiska i klimatu.

Program LIFE (5)
Ułatwienia dla Beneficjentów programu LIFE ze strony NFOŚiGW:
1. finansowanie w wysokości 95 % kosztów kwalifikowanych ; beneficjent może otrzymać :

60% dotacji KE oraz 35% dotacja NOŚiGW - Krajowego Punktu Kontaktowego
2. inkubator w Programie LIFE to nowość zaproponowana przez NFOŚiGW - kwota do 80 tys.

max 0,6 % wartości projektu kosztów kwalifikowanych przeznaczona na przygotowanie
projektu i wniosku dla KE.

3. doradztwo Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE - NFOŚiGW w zakresie: przygotowania
projektu, aplikacji oraz negocjacjach z KE

Program LIFE (5)
WAŻNE LINKI:
Strona internetowa Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE (KPK) NFOŚiGW:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-

life/aktualnosci/ email life@nfosigw.gov.pl
Nabór wniosków: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrumentfinansowy-life/nabor-wnioskow/
Wyszukiwarka partnerów : http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodkizagraniczne/instrument-finansowy-life/kojarzenie-podmiotow-/kojarzenie-podmiotow-find-your-

partner-for-life/
Oficjalna strona internetowa programu LIFE – KE: https://ec.europa.eu/easme/en/life

Dziękuję za uwagę

