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Historia programu LIFE
Jednolity Akt Europejski

(1986)

LIFE I
(1992-1995)

LIFE II
(1995-1999)

LIFE III
(1999-2004) + 2

LIFE +
(2007-2013)

Program LIFE
(2014-2020)

Program LIFE
(2021-2027)

+

V Program Działań
na Rzecz Środowiska (1993)

5 komponentów, dofinansowanie 30 – 100%

Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu, 3 komponenty
Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu

Zwiększenie budżetu, zmiana komponentów
Zwiększenie budżetu, zmiana komponentów

Zwiększenie budżetu, zmiana komponentów

Łącznie 5217 (ENV 2640 / CCA 82 / CCM 85) projektów (wg stanu z 15.01.2021)

LIFE w Polsce
Instrument Finansowy LIFE+ (perspektywa 2007-2013)
Zakres tematyczny

Całkowity koszt
[PLN]

Dofinansowanie
KE
[PLN]

Dofinansowanie
NFOŚiGW
[PLN]

38

Przyroda i różnorodność biologiczna

429 686 755

242 695 887

179 263 322

18

Ochrona środowiska i zarządzanie zasobami

121 284 857

59 211 277

49 941 763

10

Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

67 545 757

35 150 014

29 937 379

Liczba
umów

Program LIFE (perspektywa 2014-2020)
8

Przyroda i różnorodność biologiczna

100 882 418

59 632 603

28 791 955

5

Ochrona środowiska i efektywne
gospodarowanie zasobami

34 674 933

19 963 563

8 838 9 18

5

Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

18 449 423

10 893 121

5 747 3 05

3

Dostosowanie się do skutków zmian klimatu

28 111 343

14 009 013

6 929 172

2

Łagodzenie skutków zmiany klimatu

12 638 924

6 991 103

2 818 707

3

Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

17 728 454

10 696 278

5 072 770

3

Projekty zintegrowane

216 585 042

129 540 578

61 724 891

95

-

1 047 587 906

588 783 437

379 066 182

Beneficjent:
RZGW Warszawa
Koszt projektu:
1,32 mln euro
(95% dotacji KE
i NFOŚiGW)
Przetestowanie
nowych
rozwiązań

Przygotowanie:
Programu działań
dla ograniczenia
zanieczyszczeń
obszarowych

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

Źródło: https://wu.po.opole.pl/projekt-life-w-komisji-europejskiej/

Beneficjent:
Gmina Miejska Kraków
Koszt projektu:
0,31 mln euro
(47% dotacji KE i NFOŚiGW)
Zarządzenie zielenią miejską
w Krakowie

Beneficjent:
Gmina Klucze
Koszt projektu:
2,59 mln euro
(85% dotacji KE i
NFOŚiGW)
Przywrócenie
samorządowi słynnej
na cały kraj perełki
przyrodniczej

Beneficjent:
InvestEko S.A.

Koszt projektu:
3,83 mln euro
(84% dotacji KE i NFOŚiGW)

Wkład w zagospodarowanie odpadów / rozwój biznesu

Beneficjent:
FLUKAR Sp. z o.o.

Koszt projektu:
Zagospodarowanie PET
4,45 mln euro
/ Rozwój biznesu
(73% dotacji KE i NFOŚiGW)
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Program LIFE 2021 - 2027
• Rozporządzenie LIFE

Program LIFE 2021 - 2027

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_14_2021_INIT&from=EN

Program LIFE 2021 - 2027
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiające Program Działań na rzecz Środowiska i
Klimatu (LIFE)
Definicje
Cele
Struktura
Budżet
Współpraca międzynarodowa
Synergia z innymi programami unijnymi

Kwalifikowalność

Cele programu LIFE

1.
2.
3.

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.

Cele programu LIFE

1.
2.
3.

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.

Program LIFE 2021 - 2027
Obszar

Obszar

ŚRODOWISKO

KLIMAT

Podprogram:
Przyroda i różnorodność
biologiczna

Podprogram:
Łagodzenie zmiany klimatu
i przystosowanie się do
niej
0,947 mld euro

2,143 mld euro
Podprogram:
Gospodarka o obiegu
zamkniętym
i jakość życia

1,345 mld euro

5,432 mld euro

Podprogram:
Przejście na czystą energię

0,997 mld euro

Wnioskodawca

Instytucja Krajowa
NFOŚiGW

Agencja Wykonawcza KE
(CINEA)

Krajowy Punkt
Kontaktowy

współfinansowanie
ocena formalna
ocena merytoryczna

decyzja o współfinansowaniu

płatności, sprawozdawczość

Zakres prezentacji
 Szczypta historii dla zachęty
 Program LIFE 2021 - 2027
 Program LIFE 2021 - 2024
 Nabór 2021

 Wsparcie NFOŚiGW

Program LIFE 2021 - 2024
I.

Wieloletni Program Prac na lata 2021-2024
 Cele i rodzaje działań dla każdego z
podprogramów
 Alokacje środków na lata 2021-2024
Przewidywana
 Rodzaje i poziom dofinansowania
publikacja
 Procedury wyboru wniosków
połowa czerwca
2021 roku

II. Rozporządzenie finansowe z tematami
projektów
 Szczegółowa tematyka projektów

Program LIFE 2021 - 2024
I.

Wieloletni Program Prac na lata 2021-2024
 Cele i rodzaje działań dla każdego z
podprogramów
 Alokacje środków na lata 2021-2024
Przewidywana
 Rodzaje i poziom dofinansowania
publikacja
 Procedury wyboru wniosków
połowa czerwca
2021 roku

II. Rozporządzenie finansowe z tematami
projektów
 Szczegółowa tematyka projektów

2,143 mld euro

Przewidywana tematyka projektów
priorytetowych

1. Wsparcie LIFE w ramach unijnych dyrektyw ptasiej i siedliskowej

2. Wsparcie LIFE w ramach rozporządzenia w sprawie inwazyjnych gatunków obcych
3. Wsparcie LIFE w ramach 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

4. Zapewnienie zgodności ze środowiskiem przyrodniczym i dostęp do systemu sprawiedliwości

Przewidywana tematyka projektów
priorytetowych
1,345 mld euro

•

Gospodarka o obiegu
zamkniętym

•

Powietrze

•

Woda

•

Gleba

•

Hałas

•

Środki chemiczne

•

Zarządzanie i
informacja w zakresie
środowiska

Przewidywana tematyka projektów
priorytetowych
1,345 mld euro

•

Gospodarka o obiegu
zamkniętym

Odzyskiwanie zasobów z odpadów

- Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
komponenty lub produkty z recyklingu

wspierających

materiały,

•

Powietrze

•

Woda

- Identyfikacja, śledzenie, separacja, zapobieganie i odkażanie odpadów
zawierających substancje niebezpieczne

•

Gleba

Gospodarka o obiegu zamkniętym a środowisko

•

Hałas

•

- Wdrożenie modeli lub rozwiązań biznesowych i konsumpcyjnych w celu
wspierania łańcuchów wartości

Środki chemiczne

•

Zarządzanie i
informacja w zakresie
środowiska

Przewidywana tematyka projektów
priorytetowych
1,345 mld euro

•

Gospodarka o obiegu
zamkniętym

•

Powietrze

•

Woda

•

Gleba

•

Hałas

•

Środki chemiczne

•

Zarządzanie i
informacja w zakresie
środowiska

Prawodawstwo w zakresie jakości powietrza i Dyrektywa NEC

-

Poprawa jakości powietrza i redukcja emisji pyłu zawieszonego (PM)

-

Zrównoważona mobilność w transporcie drogowym

-

Zrównoważona mobilność, inna niż transport drogowy, w tym
transport morski, lotniczy i mobilność maszyn samojezdnych
nieporuszających się po drogach (NRMM), w tym ich infrastruktura
pomocnicza i logistyka

-

Redukcja emisji amoniaku, metanu i PM z rolnictwa

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych

-

Stosowanie technik zapobiegania zanieczyszczeniom i ich redukcji, o
których mowa w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych

Przewidywana tematyka projektów
priorytetowych
1,345 mld euro

Jakość i ilość wody

•

Gospodarka o obiegu
zamkniętym

•

Powietrze

•

Woda

•

Gleba

•

Hałas

•

Środki chemiczne

•

Zarządzanie i
informacja w zakresie
środowiska

-

Poprawa jakości wody

-

Wdrożenie zarządzania ryzykiem powodzi i / lub suszy

-

Innowacyjne projekty dotyczące ciśnień hydromorfologicznych określonych
w planach gospodarowania wodami w dorzeczu

-

Wdrożenie innowacyjnych środków oszczędzania wody

Zarządzanie morskie i przybrzeżne
-

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań (narzędzi, technologii lub praktyk)
w celu zapewnienia ochrony i zachowania mórz, oceanów i ich wybrzeży

Usługi wodne
- Zastosowanie innowacyjnych technologii i narzędzi w systemach
uzdatniania wody pitnej i ścieków komunalnych
- Zastosowanie innowacyjnych narzędzi zapewniających zasobooszczędne
świadczenie usług wodnych
- …

Przewidywana tematyka projektów
priorytetowych
1,345 mld euro

Wdrożenie działań mających na celu ochronę jakości gleby UE, w tym działań
innowacyjnych:

•

Gospodarka o obiegu
zamkniętym

•

Powietrze

•

• przygotowanie
pustynnienia.

Woda

•

Gleba

Odbudowa, ochrona i poprawa stanu gleby oraz zapobieganie jej degradacji,
w tym jej utracie, również poprzez działania innowacyjne:

•

Hałas

• utrzymanie żyzności i różnorodności biologicznej gleby, przywrócenie jej po
zanieczyszczeniu oraz zwiększenie jej zdolności do poprawy jakości wody,

•

Środki chemiczne

•

• stosowanie opłacalnych rozwiązań w zakresie badania, oceny i naprawy
punktowych i rozproszonych zanieczyszczeń gleby,

Zarządzanie i
informacja w zakresie
środowiska

• wspieranie zrównoważonych praktyk zarządzania glebą i gruntami, w tym
szczególnie mających na celu usuwanie CO2,

• zachęcanie do przejścia na zrównoważone praktyki w zakresie zarządzania
glebą i gruntami,

• ...

na

ekstremalne

zjawiska

pogodowe

i

zwalczanie

Przewidywana tematyka projektów
priorytetowych
1,345 mld euro

•

Gospodarka o obiegu
zamkniętym

Redukcja hałasu w gęsto zaludnionych obszarach miejskich przy jednoczesnym

•

Powietrze

nawierzchni o niskim poziomie hałasu i / lub opon, których koszty cyklu życia

•

Woda

są porównywalne z kosztami nawierzchni standardowych i / lub opon, lub

•

Gleba

poprzez obniżenie hałasu powodowanego przez ruch kolejowy lub lotniska.

•

Hałas

•

Środki chemiczne

•

Zarządzanie i
informacja w zakresie
środowiska

osiągnięciu znacznej redukcji hałasu; na przykład poprzez stosowanie

Przewidywana tematyka projektów
priorytetowych
1,345 mld euro

•

Gospodarka o obiegu
zamkniętym

Zapobieganie i ograniczanie wpływu na środowisko lub zdrowie ludzi
substancji niebezpiecznych, w szczególności co najmniej jednego z
poniższych:

•

Powietrze

•

Woda

• substancje zidentyfikowane jako budzące obawy (w tym substancje
zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i substancje trwałe),

•

Gleba

• nanomateriały,

•

Hałas

• produkty biobójcze i / lub pestycydy,

•

Środki chemiczne

•

Zarządzanie i
informacja w zakresie
środowiska

Zapobieganie i ograniczanie wpływu na środowisko lub zdrowie ludzi
produkcji i stosowania chemikaliów w całym łańcuchu wartości.

• kombinowane działanie substancji,

• PFAS (substancje per- i polifluoroalkilowe).

Cyfrowe innowacje w zakresie zaawansowanych narzędzi, metod i modeli
oraz możliwości analizy danych w celu odejścia od badań na zwierzętach.
(…)

Przewidywana tematyka projektów
priorytetowych
1,345 mld euro

•

Gospodarka o obiegu
zamkniętym

•

Powietrze

•

Woda

•

Gleba

•

Hałas

•

Środki chemiczne

•

Zarządzanie i
informacja w zakresie
środowiska

Działania wspierające proces decyzyjny administracji publicznej oraz podejść
dobrowolnych
•

Poprawa zdolności administracji publicznej do wdrażania holistycznej wizji
środowiska, w tym zarządzania, monitorowania, oceny planów,
programów i inicjatyw środowiskowych, poprzez zaangażowanie
odpowiedzialnych organów.

•

Opracowanie, promocja, wdrożenie i / lub harmonizacja co najmniej
jednego z poniższych dobrowolnych instrumentów i podejść oraz ich
wykorzystanie przez podmioty mające na celu zmniejszenie wpływu ich
działalności, produktów i usług na środowisko.

Zapewnienie zgodności środowiskowej i dostęp do wymiaru sprawiedliwości
Zmiana behawioralna i inicjatywy uświadamiające
-

Europejski Zielony Ład / Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym
/ Plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia

Przewidywana tematyka projektów
priorytetowych
0,947 mld euro

•

Łagodzenie
zmian klimatu

•

Adaptacja do
zmian klimatu

•

Zarządzanie
i informacja

Przewidywana tematyka projektów
priorytetowych
0,947 mld euro

•

•
•

•

Działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorach
nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, w tym
ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji
zubożających warstwę ozonową;

•

Działania usprawniające funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji
i mające wpływ na energochłonną produkcję przemysłową charakteryzującą się
wysoką emisją gazów cieplarnianych;

•

Zwiększenie wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej oraz poprawa
efektywności energetycznej (o ile nie są one objęte specjalnymi zaproszeniami w
ramach podprogramu „Przejście na czystą energię”);

•

Rozwój praktyk gospodarowania gruntami, które mają wpływ na emisje i
pochłanianie emisji, ochronę i poprawę naturalnych pochłaniaczy dwutlenku
węgla;

Łagodzenie
zmian klimatu
Adaptacja do
zmian klimatu
Zarządzanie
i informacja

Przewidywana tematyka projektów
priorytetowych
0,947 mld euro

•

•
•

Łagodzenie
zmian klimatu
Adaptacja do
zmian klimatu
Zarządzanie
i informacja

•

Rozwój polityki adaptacyjnej oraz strategie i plany adaptacyjne;

•

Najnowocześniejsze narzędzia i rozwiązania w zakresie adaptacji;

•

Naturalne rozwiązania w zarządzaniu lądem, wybrzeżami i obszarami morskimi;

•

Przystosowywanie miast i regionów do zmiany klimatu, odporność na klimat i
odporność infrastruktury i budynków;

•

Gospodarka wodna;

•

Gotowość na ekstremalne zjawiska pogodowe;

•

Instrumenty finansowe, innowacyjne rozwiązania i współpraca publiczno-prywatna
w zakresie danych dotyczących ubezpieczeń i strat.

Przewidywana tematyka projektów
priorytetowych
0,947 mld euro

•

•
•

Łagodzenie
zmian klimatu
Adaptacja do
zmian klimatu
Zarządzanie
i informacja

•

Wsparcie funkcjonowania Europejskiego Paktu Klimatycznego;

•

Zachęcanie do zmiany zachowań, główny nurt działań w zakresie redukcji emisji i
efektywności energetycznej;

•

Działania podnoszące świadomość w zakresie potrzeb dostosowania do zmian
klimatu i łagodzenia ich skutków;

•

Działania związane z
Finansowania;

•

Monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie gazów cieplarnianych;

•

Wdrożenie / dalszy rozwój krajowych strategii klimatyczno-energetycznych do 2030
r. i / lub strategii w połowie stulecia;

•

Opracowanie i wdrożenie systemu rozliczania emisji gazów cieplarnianych i
łagodzenia skutków zmiany klimatu w sektorze użytkowania gruntów;

•

…

wdrażaniem działań w zakresie Zrównoważonego

Przewidywane obszary interwencji /
tematyka projektów priorytetowych
0,997 mld euro

1) Tworzenie ram polityki krajowej, regionalnej i lokalnej wspierających przejście na czystą energię
− Budowanie zdolności władz publicznych
− Wspieranie przepisów wykonawczych prawodawstwa i strategii UE
− Zarządzanie i wsparcie kształtowania polityki UE

2) Przyspieszenie wdrażania technologii, cyfryzacji, nowych usług i modeli biznesowych oraz doskonalenie
powiązanych z poprawą umiejętności zawodowych na rynku
−
−
−
−
−
−

Wspieranie fali renowacji i transformacji energetycznej budynków
Wspieranie transformacji energetycznej w przemyśle i sektorach usług
Zapewnienie odpowiednich umiejętności na rynku w zakresie transformacji energetycznej
Wspieranie neutralności klimatycznej w ciepłownictwie i chłodnictwie
Umożliwienie usług innowacyjnych, inteligentnych i integrujących sektor na potrzeby przejścia na czystą energię
Cyfryzacja umożliwiająca transformację energetyczną: usprawnienie skutecznego wdrażania polityki i nadzoru
rynku za pomocą innowacyjnych środków cyfrowych

Przewidywane obszary interwencji /
tematyka projektów priorytetowych
0,997 mld euro
3) Przyciąganie prywatnych środków na zrównoważoną energię
− Włączanie finansowania zrównoważonej energii do głównego nurtu polityki
− Opracowanie innowacyjnej oferty finansowania zrównoważonej energii

4) Wspieranie rozwoju lokalnych i regionalnych projektów inwestycyjnych
−
−
−
−

Opracowywanie innowacyjnych ofert usług zintegrowanych
Zamówienia jako siła napędowa przejścia na czystą energię
Realizacja inwestycji sektora publicznego w zrównoważoną energię
Pomoc w rozwoju projektów w zakresie zrównoważonych inwestycji energetycznych

5) Zaangażowanie i wzmocnienie pozycji obywateli w przechodzeniu na czystą energię
− Zaangażowanie obywateli i edukacja w zakresie przejścia na czystą energię
− Rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego
− Zrównoważone społeczności energetyczne i inne inicjatywy obywatelskie

Zakres prezentacji
 Szczypta historii dla zachęty
 Program LIFE 2021 - 2027
 Program LIFE 2021 - 2024
 Nabór 2021
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Nabór 2021
I.

Planowane ogłoszenie przez KE: 16 czerwca

II. Szczegółowe informacje:
 Dni Informacyjne LIFE KE: 22-24 06.2021
 Polskie Dni Informacyjne LIFE: 25.06. – 1.07.2021
• 25.06. – Ogólne informacje nt. wszystkich podprogramów
• 28.06. – Podprogram: Przyroda i Różnorodność biologiczna
• 29.06. – Podprogram: Gospodarka o obiegu zamkniętym
i jakość życia
• 30.06. – Podprogram: Łagodzenie zmiany klimatu
i przystosowanie się do niej
• 01.07. – Podprogram: Przejście na czystą energię

Kto może być beneficjnetem LIFE?

Administracja

Uczelnie wyższe

Instytuty badawcze

Przedsiębiorstwa

Organizacje pozarządowe

Typy projektów LIFE (definicje z poprzedniej perspektywy)
„projekty pilotażowe”
oznaczają projekty, w których zastosowana zostaje technika lub metoda nigdzie wcześniej niestosowana lub
nietestowana, zapewniająca potencjalne korzyści dla środowiska lub klimatu w porównaniu z istniejącymi
najlepszymi praktykami, i która może zostać następnie zastosowana w podobnych sytuacjach na szerszą skalę

„projekty demonstracyjne”
oznaczają
projekty
polegające
na
zastosowaniu
w
praktyce,
testowaniu,
ocenie
i rozpowszechnianiu działań, metodyk lub podejść, które są nowe lub nieznane w określonym kontekście
projektu, takim jak kontekst geograficzny, ekologiczny, społeczno-ekonomiczny, a które mogłyby być
zastosowane w innym miejscu w podobnych okolicznościach

„projekty dotyczące najlepszych praktyk” (podprogramy Przyroda i Klimat)
oznaczają projekty, które stosują odpowiednie, efektywne pod względem kosztów i nowoczesne techniki,
metody i podejścia, biorąc pod uwagę szczególny kontekst projektu

„projekty informacyjne”
projekty, mające na celu wspieranie komunikacji, rozpowszechniania informacji i zwiększania poziomu
świadomości w zakresie działań na rzecz środowiska i klimatu

EFEKT ŚRODOWISKOWY !!!

Europejska wartość dodana !!! (punktacja nabór 2020)

60%

55%

PLA4COFFEE Compost your coffee capsules
Kompostuj swoje kapsułki z kawą
Problem – co roku sprzedaje się 10 miliardów kapsułek kawy do ekspresów,
co powoduje powstanie 120 000 ton odpadów, z tego 70 000 ton w Europie.
Tylko we Włoszech 12 000 ton kapsułek trafia na wysypiska lub jest spalana
(ze względu na wieloskładnikową budowę nie mogą być odzyskiwane)
Proponowany sposób rozwiązania – wykorzystanie do produkcji kapsułek
biodegradowalnych materiałów na bazie kwasu polimlekowego (PLA) zamiast
polietylenu (PE), aluminium, alkoholu etylenowinylowego (EVOH) i
politereftalanu etylenu (PET)

PLA4COFFEE Compost your coffee capsules
LIFE14 ENV/IT/000744
Koordynator

- Aroma System S.r.l. (Włochy. Duża firma opakowaniowa)

Partnerzy

- Nie ma

Budżet

- € 2 502 695,00 (udział EU: 60%)

Okres wdrażania - 16.07.2015 – 15.01.2018
Rezultaty

- opracowanie nowego materiału do produkcji kapsułek,
budowa linii demonstracyjnej (400 kapsułek/minutę, 6
kolorów), redukcja emisji GHG o 40%/kapsułkę, zmniejszenie
ilości odpadów plastikowych, redukcja zużycia 15 000 ton ropy

Współpraca

Współpraca

NGO

Projekt LIFE

FIRMY

ADMINISTRACJA

KOMUNIKACJA
UPOWSZECHNIANIE
/KOMERCJALIZACJA
KSZTAŁTOWANIE POLITYKI /
OGRANICZANIE BARIER

TESTOWANIE NOWEGO
ROZWIĄZANIA

INSTYTUTY
MONITORING

ROZWIĄZYWANIE LOKALNYCH
PROBLEMÓW ŚRODOWISOWYCH

BADANIA
(w ograniczonym zakresie)

UCZELNIE

SAMORZĄDY
(oraz inne podmioty publiczne)

Aspekty finansowe

Budżet projektu

< 500 000 EUR >5 000 000 EUR
bardzo rzadko

coraz więcej projektów

Aspekty finansowe

Koszty kwalifikowane
1
2
3
4.a

Bezpośrednie koszty osobowe (Nie obowiązuje zasada 102%)
Koszty podróży i utrzymania
Koszty związane ze wsparciem zewnętrznym (limit 35%)
Koszty infrastruktury (do 25% amortyzacja)
(Brak możliwości finansowania dużej infrastruktury)

4.b
4.c
5.a-c
6
7
8

Koszty sprzętu (do 50% amortyzacja)
Koszty prototypu (100%)
Koszty dotyczące praw do gruntu
Koszt materiałów zużywalnych
Pozostałe koszty
Koszty ogólne (do 7%)
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Finansowanie projektów LIFE (plany)

Komisja Europejska

DOTACJA

NFOŚiGW

DOTACJA

60 %

DOTACJA KE NIE STANOWI
POMOCY PUBLICZNEJ
kosztów kwalifikowanych PAŃSTWA

35 %
kosztów kwalifikowanych

NFOŚiGW

NFOŚiGW

POŻYCZKA

na wkład własny,

POŻYCZKA

na zapewnienie
płynności finansowej,

Inkubator projektów LIFE – ryczałt na
przygotowanie projektu i wniosku

Inkubator wniosków LIFE – nabór 2021

Termin naboru: 22.04.2021 – 15.06.2021
Szkolenie online – webinarium: 29.04.2021 godz. 10:00

Więcej informacji

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/

Więcej informacji

https://www.youtube.com/user/nfosigw/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=4

Życzę powodzenia w przygotowaniu projektów LIFE!

Andrzej Muter, life@nfosigw.gov.pl

