
Program LIFE 
 



Historia programu LIFE 

 Jednolity Akt Europejski 

(1986) 

Rozporządzenie Rady 3907/91 

dotyczące ochrony przyrody UE  + 

LIFE I  
(1992-1995)  

 Łącznie 5229 projektów  

5 komponentów, dofinansowanie 30 – 100% 

LIFE II  
(1995-1999)  

LIFE III 
(1999-2004) + 2  

LIFE +  
(2007-2013)  

Program LIFE 
(2014-2020)  

Program LIFE 
(2021-2027)  

Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu, 3 komponenty 

Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu 

Zwiększenie budżetu, zmiana komponentów 

Zwiększenie budżetu, zmiana komponentów 

Zwiększenie budżetu, zmiana komponentów 



Przedsiębiorstwa 

Uczelnie wyższe Instytuty badawcze Organizacje pozarządowe 

Administracja 

                Kto może zostać beneficjentem LIFE? 



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 

Program LIFE 2021 - 2027 

2,143 mld euro 
 Przyroda i różnorodność 

biologiczna 

1,345 mld euro 
Gospodarka o obiegu 

zamkniętym  
i jakość życia 

 

0,947 mld euro 
Łagodzenie zmiany 

klimatu i przystosowanie 
się do niej 

0,997 mld euro 
Przejście na czystą energię 

 

5,432 mld euro 



Instytucja Krajowa 
NFOŚiGW 

Krajowy Punkt 
Kontaktowy 

(wniosek kwalifikacyjny) 

Współfinansowanie 
„Granty na Eurogranty” 

Wnioskodawca 

Ocena wniosku  
 formalna i merytoryczna 

decyzja o współfinansowaniu 

płatności, sprawozdawczość 

Polska Agencja  
Rozwoju  

Przedsiębiorczości 
PARP 

Agencja Wykonawcza KE  
(CINEA) 



Ogłoszenie naborów 

Podprogram Kwota Procedura 
Ostateczny termin  

 
składania wniosku 

NAT - Przyroda i różnorodność  

          biologiczna  

ENV - Gospodarka o obiegu  

           zamkniętym i jakość życia  

CLIMA - Łagodzenie zmian klimatu  

          i adaptacja do nich 

wg wniosku Jeden etap 
 4 października  

2022r. 

Przejście na czystą energię  - CET wg wniosku Jeden etap  16  listopada  2022r. 

PARP  

Granty na Eurogranty  
studium wykonalności 

dofinansowanie na realizację projektu 

środki w konkursie:  50 000 000,00 zł 

280 060,00 zł 

64 000,00 zł 
Ryczałt 11  sierpnia  2022r. 

NFOŚiGW  

 Inkubator Przedsiębiorczości 
80 000,00 zł 

Ryczałt  
max 0,6% kosztów 

kwalifikowanych 

29 lipca 2022r. 



Nabory wniosków w ramach programu LIFE 2022 
terminy składania wniosków: 

 
Do 4 października 2022 r. Projekty dotyczące  działań  standardowych 

      (Standard Action Projects, SAP) dla podprogramów Gospodarka o obiegu 

      zamkniętym i jakość życia, Przyroda i różnorodność biologiczna, Łagodzenie 

      skutków zmian klimatu i adaptacja. 

Do 16 listopada 2022 r. Podprogram LIFE. 

      Projekty  dotyczące  działań  standardowych na rzecz przejścia na czystą energię . 

Zintegrowane projekty strategiczne (SIP) i strategiczne projekty przyrodnicze (SNAP): 

Do 8 września 2022 r. Noty koncepcyjne projektów (fiszki projektowe). 

Do 30 marca 2023 r. – Złożenie pełnych wniosków. 

Do 8 września 2022 r. Pomoc techniczna w przygotowaniu strategicznych projektów 

      zintegrowanych i strategicznych projektów przyrodniczych.  

Do 21 września 2022 r. Specjalne umowy o dotacje operacyjne (SGA OG)  

      dla podmiotów nienastawionych na zysk. 
 



  SAP są to „tradycyjne projekty LIFE”, których celem jest: 

 Opracowywanie i promowanie innowacyjnych technik, metod, 

strategii. 

 „Innowacyjne techniki, metody i podejścia” oznaczają 

rozwiązania, które są nowe w porównaniu z aktualnym stanem 

wiedzy na poziomie państw członkowskich i na poziomie sektora 

przedsiębiorstw.  

Projekty dotyczące Działań Standardowych 
Standard action project (SAP)  



Nabory LIFE 2022 (Komisja Europejska) 

 

 Podprogram "Przyroda i różnorodność biologiczna” 

 Podprogram "Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia” 

 Podprogram "Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niego” 

Podprogram "Przejście na czystą energię" 



   Program LIFE 
 Przyroda i różnorodność biologiczna – NAT (obszary tematyczne):  

NATURE — Przyroda i różnorodność biologiczna 

GOV — Zarządzanie przyrodą 



   Program LIFE  
 Przyroda i różnorodność biologiczna – NAT 

Do szczegółowych celów podprogramu „Przyroda i różnorodność biologiczna” należą następujące cele: 

opracowywanie, demonstrowanie, promowanie i stymulowanie zwiększania skali innowacyjnych technik, metod i strategii 

    (włącznie z rozwiązaniami tworzonymi w oparciu o przyrodę i podejściem ekosystemowym) na rzecz realizacji celów 

    ustawodawstwa i polityki UE w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej oraz zwiększanie bazy wiedzy i wspieranie 

    wdrażania dobrych praktyk, w tym poprzez wsparcie programu Natura 2000 . 

wspieranie rozwoju, wdrażania, monitorowania i egzekwowania ustawodawstwa UE i polityki w zakresie przyrody 

   i różnorodności biologicznej, m.in. poprzez poprawę zarządzania na wszystkich poziomach, w szczególności dzięki 

   zwiększeniu potencjału podmiotów publicznych i prywatnych oraz zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego.  

pełnienie roli katalizatora we wprowadzaniu na dużą skalę skutecznych rozwiązań/ podejść w celu wdrażania 

   ustawodawstwa i polityki UE w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej poprzez powielanie wyników, integrowanie 

   powiązanych ze sobą celów w ramach innych obszarów polityki oraz działań sektora publicznego i prywatnego, 

   uruchamianie inwestycji oraz poprawę dostępu do finansowania. 



   Program LIFE 
Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia – ENV: 
(obszary tematyczne)  

ENVIRONMENT — Gospodarka o obiegu zamkniętym, zasoby pochodzące z odpadów, 

                    powietrze, woda, gleba, hałas, substancje chemiczne, Bauhaus. 

GOV  —  Zarządzanie środowiskiem. 

 

Celem tego podprogramu jest działanie na rzecz przejścia na gospodarkę zrównoważoną, o obiegu 

zamkniętym, wolną od substancji toksycznych, energooszczędną i odporną na zmiany klimatu oraz 

ochrony, odbudowy i poprawy jakości środowiska. 



Program LIFE 
Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia – ENV 

Do szczegółowych celów podprogramu „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia” należą:  

opracowywanie, demonstrowanie i promowanie innowacyjnych technik, metod i strategii na rzecz realizacji celów 

    ustawodawstwa i polityki UE w zakresie środowiska oraz zwiększanie bazy wiedzy i, w stosownych przypadkach, wspieranie 

    wdrażania dobrych praktyk. 

wspieranie rozwoju, wdrażania, monitorowania i egzekwowania ustawodawstwa UE i polityki w zakresie środowiska,  

    m.in. poprzez poprawę zarządzania na wszystkich poziomach, w szczególności dzięki zwiększeniu potencjału aktorów 

    publicznych i prywatnych oraz zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego.  

pełnienie roli katalizatora we wprowadzaniu na wielką skalę skutecznych rozwiązań technicznych i związanych z polityką UE, 

   mających na celu wdrażanie polityk unii w zakresie środowiska, poprzez integrowanie powiązanych ze sobą celów w ramach 

   innych obszarów polityki oraz działań sektora publicznego i prywatnego, uruchamianie inwestycji oraz poprawę dostępu do 

   finansowania.  



   Program LIFE:  
 Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich– CLIMA: 
 (obszary tematyczne) 

CCM - Łagodzenie zmian klimatu  

CCA - Dostosowanie się do zmian klimatu   

GOV - Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu  

 

Podprogram przyczyni się do przekształcenia UE w społeczeństwo neutralne dla klimatu i odporne na jego 

zmiany poprzez wspieranie wdrażania polityki klimatyczne UE i przygotowanie UE na wyzwania związane 

z działaniami na rzecz klimatu w nadchodzących latach i dziesięcioleciach. 



   Program LIFE:  
 Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich– CLIMA: 
 

Do szczegółowych celów podprogramu „Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich” należą:  

 opracowywanie, demonstrowanie i promowanie innowacyjnych technik, metod i strategii na rzecz realizacji celów  

     ustawodawstwa  i polityki UE w zakresie działań na rzecz klimatu oraz zwiększanie bazy wiedzy i  w stosownych  

     przypadkach, wspieranie wdrażania dobrych praktyk. 

 wspieranie rozwoju, wdrażania, monitorowania i egzekwowania ustawodawstwa UE i polityki w zakresie działań na 

     rzecz klimatu, m.in. poprzez poprawę zarządzania na wszystkich poziomach, w szczególności dzięki zwiększeniu 

     potencjału aktorów publicznych i prywatnych oraz zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. 

 pełnienie roli katalizatora we wprowadzaniu na wielką skalę skutecznych rozwiązań technicznych i związanych 

     z polityką UE, mających na celu wdrażanie ustawodawstwa i polityki UE w zakresie działań na rzecz klimatu, 

     integrowanie powiązanych ze sobą celów w ramach innych obszarów polityki oraz działań sektora publicznego  

     i prywatnego, uruchamianie inwestycji oraz poprawę dostępu do finansowania. 



Program LIFE:  

Przejście na czystą energię – CET 

   Celem niniejszego podprogramu jest również ułatwienie przejścia na gospodarkę efektywną energetycznie, 

bazującą na energii odnawialnej, neutralną dla klimatu i odporną na jego zmiany poprzez finansowanie 

koordynacji i działań wspierających w całej Europie. Celem tych działań, charakteryzujących się wysoką wartością 

dodaną dla UE, jest pokonanie barier rynkowych, które utrudniają społeczne i gospodarcze przejście na 

zrównoważoną energię, na ogół poprzez zaangażowanie małych i średnich interesariuszy, licznych podmiotów,  

w tym instytucji publicznych szczebla lokalnego i regionalnego oraz organizacji pozarządowych, a także 

konsumentów. W celu doprecyzowania zagadnień związanych z przejściem na czystą energię, podprogram 

podzielono na 18 bloków tematycznych. 



LOCAL: Wsparcie techniczne planów i strategii przejścia na czystą energię w gminach i regionach. 

POLICY: W kierunku efektywnego wdrażania kluczowych aktów legislacyjnych w obszarze zrównoważonej energii. 

COMPLIANCE: Wsparcie dostawców i sprzedawców w przestrzeganiu zasad wdrażania ekoprojektów 
                  i etykietowania energetycznego. 

EE1St: Poprawa potencjału operacyjnego zasady „Efektywność energetyczna przede wszytskim”. 

DEEPRENO: W kierunku zeroemisyjnych zasobów budowlanych: wzmocnienie ram wspomagających gruntowną 
                ich renowację. 

BUILDPERFORM: Efektywność energetyczna i gotowość budynków do obsługi inteligentnych sieci –  
                 wdrażanie instrumentów w praktyce. 

BUSINESS: Wspieranie sektora biznesu w przejściu na czystą energię. 

BUILDSKILLS: Umiejętności BUILD UP – Strategie i szkolenia interwencyjne na rzecz emisyjnych zasobów budowlanych. 

DH:       Wprowadzanie ogrzewania niskotemperaturowego na bazie energii odnawialnej lub pozyskiwaniu ciepła  

                 z odpadów w lokalnych instalacjach wysokotemperaturowych.  

Program LIFE:  
Przejście na czystą energię – CET (obszary tematyczne): 



Program LIFE:  
Przejście na czystą energię – CET (obszary tematyczne): 

HEATPUMPS: Przyspieszenie popularyzacji i poprawa dostępności cenowej pomp ciepła poprzez zakupy  
                  i zaopatrzenie zbiorowe. 

MAINSTREAM: Upowszechnianie inwestycji w zrównoważoną energię w sektorze finansowym. 

FINROUND: Krajowe spotkania „okrągłego stołu” w sprawie finansowania inwestycji z zakresu zrównoważonej energii. 

INNOFIN: Innowacyjne plany finansowania inwestycji z dziedziny zrównoważonej energii. 

HOMERENO: Zintegrowane usługi modernizacji budynków mieszkaniowych. 

RENOPUB: Tworzenie struktur ułatwiających zwiększenie tempa fali renowacji w sektorze publicznym. 

PDA: Wsparcie w opracowaniu projektów inwestycji z dziedziny zrównoważonej energii. 

ENERPOV: Zagadnienie interwencji związanych z budownictwem w obszarach podatnych na zagrożenie zubożeniem 
             energetycznym. 

ENERCOM: Rozwijanie mechanizmów wspierania wspólnot energetycznych. 



Do szczegółowych celów podprogramu „Przejście na czystą energię” należą: 

opracowywanie, demonstrowanie i promowanie innowacyjnych technik, metod i strategii na rzecz realizacji celów ustawodawstwa  

    i polityki UE w zakresie przejścia na zrównoważoną energię odnawialną i zwiększania efektywności energetycznej oraz zwiększanie  

    bazy wiedzy i wspieranie wdrażania dobrych praktyk. 

wspieranie rozwoju, wdrażania, monitorowania i egzekwowania ustawodawstwa UE i polityki w zakresie przejścia na zrównoważoną 

    energię odnawialną i zwiększania efektywności energetycznej, m.in. poprzez poprawę zarządzania na wszystkich poziomach,  

    w szczególności dzięki zwiększeniu potencjału podmiotów publicznych i prywatnych oraz zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego.  

pełnienie roli katalizatora we wprowadzaniu na wielką skalę skutecznych rozwiązań technicznych i związanych z polityką UE, mających 

   na celu wdrażanie ustawodawstwa i polityki UE w zakresie przejścia na zrównoważoną energię odnawialną i zwiększanie efektywności 

   energetycznej poprzez powielanie wyników, integrowanie powiązanych ze sobą celów w ramach innych obszarów polityki oraz działań  

   sektora publicznego i prywatnego, uruchamianie inwestycji oraz poprawę dostępu do finansowania. 

Program LIFE:  
Przejście na czystą energię – CET  



Nabór LIFE   KE / NFOŚiGW / PARP  2022 

 PODPROGRAM "PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA” 

 PODPROGRAM "GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I JAKOŚĆ ŻYCIA” 

 PODPROGRAM "ŁAGODZENIE ZMIANY KLIMATU I PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO NICH” 

Ogłoszenie o naborze 
17.05.2022 

Zakończenie naboru 
04. 10.2022 Nabór KE 

Dofinansowanie 
 NFOŚiGW 

16.06.2022 
Nabór podstawowy 

rozpoczęcie 

29.07.2022 
Nabór podstawowy 

zakończenie 

Rozstrzygnięcie 
naboru 
III 2023 

2022 2023 

Podpisanie  
umowy 

V / VI 2023 

Dofinansowanie 
 PARP 

01.06.2022 
Nabór podstawowy 

Runda VIII 

11.08.2022 
Zakończenie naboru 

podstawowego 

do 11.11.2022 
Rozstrzygnięcie  

konkursu 



PROJEKT PRZEJŚCIE NA CZYSTĄ ENERGIĘ (CET) 

Ogłoszenie o naborze 
17.05.2022 

Zakończenie naboru 
16. 11. 2022 Nabór KE 

Dofinansowanie 
 NFOŚiGW 

16.06.2022 
Nabór podstawowy 

rozpoczęcie 

29.07.2022 
Nabór podstawowy 

zakończenie 

Rozstrzygnięcie 
naboru 
IV 2023 

2022 2023 

Podpisanie  
umowy 

VIII 2023 

Dofinansowanie 
 PARP 

01.06.2022 
Nabór podstawowy 

Runda VIII 

11.08.2022 
Zakończenie naboru 

podstawowego 

do 11.11.2022 
Rozstrzygnięcie  

konkursu 

Nabór LIFE   KE / NFOŚiGW / PARP  2022 



Finansowanie projektu LIFE/KE* 

Komisja Europejska     DOTACJA     60 - 95% kosztów kwalifikowanych 

 NFOŚiGW              DOTACJA             do 35 %  kosztów kwalifikowanych 
                                                                        Nabory 2021-2022, następnie zmniejszenie intensywności o 5% co dwa lata    

NFOŚiGW               POŻYCZKA           na wkład własny  

                POŻYCZKA           na zapewnienie płynności finansowej 

NFOŚiGW                 konkurs              max. 0,6% kosztów kwalifikowanych 
Inkubator Przedsiębiorczości                                                      max 80 tys. pln 

PARP                                 konkurs              koszty związane z przygotowaniem projektu 
Granty na Eurogranty                                                                                             

* DOTACJA  NIE STANOWI POMOCY PUBLICZNEJ PAŃSTWA (De Minimis) 



    PARP  -  GRANTY NA EUROGRANTY 
        środki:   50 000 000 zł 

        limit:           280 060 zł 

 Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu,  

tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów 

Unii Europejskiej: 

Kreatywna Europa 

LIFE 

 

oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez  

Komisję Europejską, w tym: 

Horyzont Europa 

Single Market Programme 



            PARP  -  GRANTY NA EUROGRANTY 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: 

 

sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt, 

sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności (jeśli jest wymagane), 

organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz  

  koszty podróży służbowych, 

przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant,  

ewentualną korektę wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń 

   pracowników w części, bezpośrednio związanej z przygotowaniem projektu, 

koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny 

   projektów powołaną przez organizatora konkursu, 

na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej 

   organizatorowi konkursu . 



Dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW 
w ramach programu priorytetowego - system pożyczkowy 

 

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w naborze ciągłym 

   można składać w terminie od 31.01.2022 r. do 27.12.2024 r. 

Wysokość pożyczki na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć  

   współfinansowanych ze środków Programu LIFE nie może 

   przekroczyć równowartości kwoty płatności końcowej dofinansowania. 

Kwota  pożyczki na zapewnienie wymaganego wkładu własnego nie może 

   być wyższa niż planowany wkład własny Wnioskodawcy, przy czym łączna 

   kwota dofinansowania w formie dotacji  nie może przekroczyć 100%  

   kosztów  kwalifikowanych przedsięwzięcia.  

Dodatkowo przy udzieleniu dofinansowania w formie przedmiotowej  

   pożyczki    kwalifikowane będą także koszty nabycia środków trwałych,  

   wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu LIFE, które nie są 

   kwalifikowane ze środków KE.  



Dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW 
w ramach programu priorytetowego w perspektywie finansowej 2021-2027” 

 
warunkiem zawarcia umowy dofinansowania przedsięwzięcia LIFE ze środków 

   NFOŚiGW    w formie pożyczki na zapewnienie wymaganego wkładu własnego, jest 

   zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania przez KE, z zastrzeżeniem, że pierwsza 

  wypłata dofinansowania nastąpi po zawarciu  umowy o dofinansowanie projektu 

  LIFE z KE; 

pożyczka na zachowanie płynności finansowej może zostać udzielona na 

  przedsięwzięcie, na realizację którego została zawarta umowa o dofinansowanie 

  przedsięwzięcia LIFE z Komisją Europejską, w której Beneficjent pełni rolę 

  Beneficjenta koordynującego lub Współbeneficjenta przedsięwzięcia krajowego albo 

  zagranicznego; 

pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia może zostać udzielona  

  na przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa dotacji  

  o współfinansowanie projektu LIFE ze środków NFOŚiGW, lub umowa pożyczki na 

  wkład własny; 

pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia 

  udzielana jest pod warunkiem złożenia wniosku przed terminem zakończenia 

  realizacji przedsięwzięcia. 
 

 



Środki: 80 000,00 zł 



Jesteśmy do Państwa dyspozycji! 

                                          Jesteśmy do Państwa dyspozycji   
          

             Michał Balcerzak, mba@tri.net.pl 


