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Środowisko w którym żyjemy

Kolumna dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na łamach naszej gazety prezento-
wane są różnorodne programy, których 
zadaniem jest wsparcie finansowe w za-
kresie działań ochrony środowiska. Były 
omawiane już m.in. Program KAWKA, 
GEKON, PROSUMENT.

W poniższym artykule przybliżymy 
kolejny instrument finansowy na rzecz 
ochrony środowiska pod nazwą LIFE. Pro-
gram ten jest jednym z najważniejszych 
unijnych instrumentów finansowych, któ-
ry wspiera projekty na rzecz ochrony śro-
dowiska w 27 krajach Unii Europejskiej.

Historia jego  powstania sięga roku 
1986, kiedy to przyjęto Jednolity Akt Eu-
ropejski wraz z V Programem Działań na 
Rzecz Środowiska, który w założeniach 
miał wspierać reformy systemu ochrony 
przyrody, a program LIFE był jego finan-
sowym wsparciem.

Pierwszy okres  działalności przy-
pada na lata 1992-1995, w którym zre-
alizowano 731 projektów w przyjętych  
obszarach priorytetowych. W kolejnych 
latach, w związku z przyjmowaniem  no-
wych członków do UE, rosło znaczenie 
programu, jego budżet oraz konieczność 
rozszerzenia pola działania o spotkania 
międzynarodowe (tzw. life week), przed-
stawicieli państw członkowskich połą-
czone z warsztatami, seminariami i kon-
ferencjami poświęconymi zagadnieniom 
ochrony środowiska. Efektem tych spot-
kań stało się opracowanie mechanizmów 
funkcjonowania programów o zasięgu 
międzynarodowym, tak aby w realizacje 
poszczególnych projektów można było 
zaangażować kilka państw członkowskich 
równocześnie. Tym sposobem w trakcie 
trwania kolejnych okresów funkcjonowa-
nia programu udało się zrealizować łącz-
nie 2750 projektów udzielając wsparcia 
w wysokości ponad 1 mld euro.

Polska jako kraj członkowski UE od 
2008r aktywnie korzysta z możliwości 
dofinansowania działań proekologicznych 
w ramach tego programu. Wg danych 
NFOSiGW, który pełni rolę Krajowego 
Punktu Kontaktowego Programu LIFE, 

realizowanych jest obecnie 64 projekty 
LIFE o wartości około 600 mln zł i wspar-
ciu ze strony Funduszu ponad 260 mln zł.

Kto może otrzymać dotację.
Beneficjentem programu może być 

każdy podmiot (publiczny lub prywat-
ny), który zarejestrowany jest na terenie 
państwa członkowskiego UE. Z założeń 
wynika, że beneficjentami realizacji pro-
jektu mogą być zarówno podmioty jed-
nostkowe, jak i kilka podmiotów na raz na 
zasadzie partnerstwa z głównym benefi-
cjentem koordynującym na czele. Do jego 
obowiązków należy m.in. przygotowanie 
wniosku, współpraca z Komisja Europej-
ską na poszczególnych etapach realizacji, 
nadzór nad sprawami finansowymi oraz 
raportowanie postępu działań w założe-
niach projektu.

Ważne jest aby projekty na które skła-
dane są wspólne wnioski były:

Spójne pod względem technicznym 
i finansowym
Opłacalne
Zgodne z założeniami 7 Programu 
Działań na Rzecz Środowiska (7EAP)
Dla uniknięcia finansowania powta-

rzających się działań projekty powinny 
spełniać jedno z poniższych kryteriów:

Dotyczyć wdrożeń Dyrektywy Ptasiej 
lub Siedliskowej
Upowszechniać innowacje w zakresie 
ochrony środowiska, a w szczególno-
ści praktyki, wiedzę i technologie na  
najwyższym i nowoczesnym pozio-
mie
Promować kampanię na rzecz zwięk-
szania świadomości społecznej oraz 
inicjować szkolenia w zakresie go-
spodarki leśnej, ochrony p/pożarowej 
lasów
Służyć poprawie monitorowania stanu 
lasów i środowiska wokół nas. 

Możliwe jest również dofinansowanie ,
w ramach Programu LIFE, instalacji de-
monstracyjnych prezentujących nowe lub 
nie stosowane dotychczas technologie.
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•
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Jakie działania mogą być dofinan-
sowane
Do dofinansowania kwalifikują się 

m.in. 
Działania organizacji na rzecz tworze-
nia i wdrażania ustawodawstwa i poli-
tyki na rzecz ochrony środowiska
Tworzenie i utrzymywanie baz danych 
związanych z implementacją ustaw 
środowiskowych
Monitorowanie siedlisk i gatunków 
w tym  lasów
Szkolenia, warsztaty, spotkania w za-
kresie ochrony lasów
Działania zwiększania spójności 
ochrony w zakresie NATURA 2000
Ponadto program LIFE wspiera wysił-

ki samorządów w zakresie:
Planowania transportu w kwestii od-
działywania  na środowisko
Przeciwdziałania zmianom  klimatu 
wywołane działaniem gazów cieplar-
nianych
Zagospodarowania odpadów ich utyli-
zacji i recyklingu
Prawidłowej gospodarki wodno-
ściekowe,j ograniczając negatywne 
działania na rzecz wód rzek i cieków 
wodnych
Właściwego i zrównoważonego pla-
nowania przestrzennego jako elemen-
tu wpływającego na jakość. życia.
Wszyscy zainteresowani współfinan-

sowaniem przedstawionych rodzajów 
przedsięwzięć mogą składać wnioski do 
Krajowego Punktu Konsultacyjnego, pro-
wadzonego przez NFOŚiGW, uzyskując 
w niektórych przypadkach nawet 95% 
zwrot kosztów kwalifikowanych i to za-
równo tych realizowanych na terenie Pol-
ski jaki i o zasięgu międzynarodowym.

Bliższe szczegóły dotyczące Programu 
LIFE są dostępne na stronie internetowej 
www.nfosigw.gov.pl. lub na stronie inter-
netowej LIFE  http//ec.europa.eu/life .

Maurycy Hankiewicz
Redaktor Naczelny

na podstawie materiałów NFOŚiGW 
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PROGRAM LIFE WSPIERA 
OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

NA SZCZEBLU KRAJOWYM 
I MIĘDZYNARODOWYM
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