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Zaangażowanie finansowe KE i NFOŚiGW  

W latach 2008-2018 

• wsparcie KE wyniosło 85 mln EURO 
• współfinansowanie NFOŚiGW wyniosło  

prawie 300 mln PLN 
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Cele Programu LIFE 

a)  wspieranie przejścia w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, 
niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu, ochrona i poprawa jakości środowiska 
oraz zatrzymywanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej, w tym 
wspieranie sieci „Natura 2000” i przeciwdziałanie degradacji ekosystemów; 

 

b) poprawa rozwoju, realizacji i egzekwowania unijnej polityki i przepisów prawnych 
dotyczących środowiska i klimatu, a także pełnienie roli katalizatora i działanie na 
rzecz integracji i włączania celów w zakresie środowiska i klimatu do głównego nurtu 
innych unijnych strategii politycznych, jak również do praktyki sektorów publicznego  
i prywatnego, w tym poprzez zwiększanie potencjału sektorów publicznego  
i prywatnego; 

 

c)  wspieranie lepszego zarządzania w zakresie środowiska i klimatu na wszystkich 
poziomach, w tym większego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, 
organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych; 

 

d) wspieranie wdrożenia 7. Programu działań w zakresie środowiska. 
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Podprogram na rzecz 
środowiska 

Ochrona środowiska                                           
i efektywne gospodarowanie 

zasobami 

Przyroda i różnorodność 
biologiczna 

Zarządzanie i informowanie                 
w zakresie środowiska 

Podprogram na rzecz klimatu 

Ograniczenie wpływu człowieka na 
klimat (Łagodzenie zmian klimatu) 

Dostosowywanie się do skutków 
zmian klimatu 

Zarządzanie i informowanie                       
w zakresie klimatu 

Program LIFE 2014-2020 
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Kto może być beneficjnetem? 

Podmioty publiczne Przedsiębiorstwa 

Uczelnie wyższe Instytuty badawcze Organizacje pozarządowe 
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Współpraca 
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Budżet projektu 

2 000 000 EUR 
Średnia wartość projektu LIFE 

< 500 000 EUR 
bardzo rzadko  

5 000 000 EUR 
coraz więcej projektów  
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Finansowanie projektów LIFE 

Komisja Europejska        DOTACJA            55-60%   

                kosztów kwalifikowanych 

NFOŚiGW                  DOTACJA           15-45 %   
                kosztów kwalifikowanych  

 NFOŚiGW                 POŻYCZKA     na wkład własny, 
 

       POŻYCZKA     na zapewnienie     
            płynności finansowej,  
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BENEFICJENCI:  

Podmioty, które: 

uzyskają dofinansowanie ze środków KE 

realizują projekt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

są beneficjentami koordynującymi projektów krajowych lub 
współbeneficjentami międzynarodowych projektów LIFE 

Współfinansowanie Programu LIFE 

współbeneficjenci projektów międzynarodowych uzyskują dofinansowanie 
jedynie na realizację zakresu działań realizowanych na terenie RP 
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA NFOŚIGW 

DZIEŃ INFORMACYJNY LIFE 

SZKOLENIA 

KONSULTACJE WNIOSKÓW 



Dofinansowano ze środków KE w ramach umowy KE LIFE14 CAP/PL/000011 

Dziękuję za uwagę 

http://ec.europa.eu/environment/life/ 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/life 
 

www.nfosigw.gov.pl/life 
 

email: life@nfosigw.gov.pl 
 

tel. 22 45 90 167 lub 435 
 

Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE 

Komisja Europejska- LIFE 
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