
PROGRAM LIFE 

Jest to jedyny program Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów  
z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania 
wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także 
identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym 
przyrody. Budżet na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld euro dla 
wszystkich krajów UE. 

Podprogram działań na rzecz środowiska: 
-      Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami  –  termin złożenia 

koncepcji projektu: 14.07.2020 r. 
-      Przyroda i różnorodności biologiczna (przede wszystkim ochrona przyrody w ramach 

sieci Natura 2000, ale także ochrona innych zagrożonych gatunków) –  termin 
złożenia koncepcji projektu: 16.07.2020 r. 

-      Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska –termin złożenia koncepcji projektu: 
16.07.2020 r. 

-      Projekty zintegrowane w ramach podprogramu Środowisko - termin przesłania 
koncepcji projektu: 6.07.2020 r. 

-      Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska -
 termin składania: 16.07.2020 r. 

W naborze 2020 w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska  procedura naboru jest 
dwuetapowa. Pierwszym etapem będzie złożenie koncepcji projektu (concept note) o objętości około 
10 stron. Wnioskodawcy, których projekty zostaną pozytywnie zaopiniowane przez ekspertów KE, 
przejdą do drugiego etapu i ich autorzy będą mogli przedstawić kompletny wniosek (full proposal), 
bazując równocześnie na uwagach, które otrzymali od ekspertów programu LIFE. 

Podprogram działań na rzecz klimatu: 
-      Łagodzenie skutków zmian klimatu - termin składania pełnego wniosku: 6.10.2020 r. 
-      Dostosowywanie się do skutków zmian klimatu - termin składania pełnego wniosku: 

6.10.2020 r. 
-      Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu - termin składania pełnego wniosku: 

6.10.2020 r. 
-      Projekty zintegrowane w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu - termin 

przesłania koncepcji projektu: 6.10.2020 r. 
-      Projekty pomocy technicznej w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu -

 termin składania: 16.07.2020 r. 
W przypadku podprogramu działań na rzecz klimatu procedura składania wniosków jest 
jednoetapowa. Wnioskodawcy będą składać od razu pełne wnioski. 

Szczegółowy zakres programu wraz z opisem poszczególnych obszarów dostępny jest na 
stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-
life/informacje-szczegolowe/zakres-programu/ 

W tegorocznym naborze Komisja Europejska (KE) przygotowała dla wnioskodawców szereg ułatwień. 
Zmiany dotyczą m.in. procesu składania wniosków, ale otwierają również nowe możliwości. 
Przewidziano bezpośrednie konsultacje koncepcji projektu z doradcami EASME - Agencji 
Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw zarządzającej w imieniu KE m.in. programami na 
rzecz środowiska. 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/informacje-szczegolowe/zakres-programu/
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Dokumenty niezbędne do złożenia wniosków są do pobrania ze strony KE, po kliknięciu  
w poszczególne nazwy obszarów priorytetowych:  
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1 
 
Jednocześnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór 
wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie programu 
LIFE”. 
Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania przedsięwzięcia LIFE ze środków NFOŚiGW w formie 
dotacji jest zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania przez KE; 
Więcej informacji na stronie www: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-
krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-2020-podstawowy-
uzupelniajacy-dotacja/ 
  
Beneficjentem programu LIFE może być każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub 
prywatne) zarejestrowany na terenie państwa należącego do UE.  Projekty mogą być zatem 
realizowane zarówno przez jednostki samorządowe różnych szczebli, państwowe jednostki 
budżetowe, jednostki badawcze i naukowe, firmy oraz organizacje pozarządowe. Możliwe jest 
również uzyskanie dofinansowania projektów realizowanych wspólnie przez kilka podmiotów, a także 
projektów międzynarodowych (realizowanych przez podmioty z różnych krajów UE). 
Z programu nie  mogą być finansowane typowe inwestycje, jak również badania naukowe. 
 
W okresie 2018-2020 możliwe do uzyskania dofinansowanie ze środków unijnych wynosi do 55 % 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jedynie dla obszaru Przyroda i różnorodność biologiczna 
- do 60 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (75 % w przypadku projektów dotyczących 
ochrony siedlisk i gatunków priorytetowych). Jeżeli projekt będzie realizowany na terenie 
Polski można ubiegać się o dofinansowanie z NFOŚiGW – nawet do 40 % kosztów kwalifikowanych.  
W sumie możliwy poziom  dofinansowania  wynosi do 95 % dofinansowania dla najlepszych 
projektów. 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowanie  
Anna Kluger 

Biuro Projektów Europejskich  
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