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OBSZARY i PODPROGRAMY
Obszary i podprogramy objęte dofinansowaniem:
Podprogram : Przyroda i bioróżnorodność

2,143 mld EUR

Podprogram : Gospodarka o obiegu zamkniętym

1,345 mld EUR

Podprogram : Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do

0,947 mld EUR
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Podprogram : Przejście na czystą energię

0,997 mld EUR

BENEFICJENCI PROGRAMU
Beneficjentem programu może zostać każdy podmiot zarejestrowany na
terenie Unii Europejskiej - zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne,
komercyjne i niekomercyjne.
Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki samorządowe
różnych szczebli, państwowe jednostki budżetowe, jednostki badawcze i
naukowe, firmy oraz organizacje pozarządowe.
Koordynator projektu musi mieć siedzibę w państwie członkowskim UE.

TYPY PROJEKTÓW
TYPY PROJEKTÓW W LIFE 2021-2027
Projekty standardowe - Standard Action Projects (SAPs)
Projekty strategiczne - Strategic Nature Projects (SNAPs)
Technical Assistance (TA)
Dotacje operacyjne dla NGO - Other actions (OA) w tym Coordination and
Support Actions

CELE Projektów Standardowych (SAP)-Działania objęte
dofinansowaniem – Oczekiwane efekty
1/ Opracowanie, promowanie innowacyjnych technik, metod i strategii – nowych dla
danego państwa, sektora i wdrażanych na skalę umożliwiającą osiągnięcie efektów dotacji –
„wpływu”
2/ Zwiększenie bazy wiedzy i stosowanie dobrych praktyk – rozwiązań, metod, technik,
strategii efektywnych kosztowo i nowoczesnych wdrażanych na skalę i na warunkach
umożliwiających osiągnięcie efektów opisanych w kryterium przyznania dotacji jako
„wpływ”
3/ Wspieranie rozwoju, wdrażania, monitorowania i egzekwowania ustawodawstwa UE
poprzez poprawę zarządzania na wszystkich poziomach i zaangażowaniu społeczeństwa
4/ Pełnienie roli katalizatora we wdrażaniu rozwiązań technicznych mających na celu
wdrażanie ustawodawstwa i polityki UE, integrowanie działań sektora publicznego i
prywatnego, uruchamianie inwestycji

STRONY INTERNETOWE
Strona internetowa Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE (KPK) - Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : http://nfosigw.gov.pl/
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-yourpartner-for-life/
Rozporządzenie PE : https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_14_2021_INIT&from=EN

Oficjalna strona internetowa programu LIFE – KE: https://cinea.ec.europa.eu/life_en

