
WSPARCIE BIORÓŻNORODNOŚCI W POIiŚ

A PROGRAM LIFE 

 Film KPK LIFE (link)

Informacje o LIFE:

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

finansowy-life/aktualnosci/

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

 https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-programme-publications
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https://www.youtube.com/watch?v=kBT075bEo-k
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-programme-publications
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Art. 3 rozporządzenia LIFE nr 1293/2013 wśród celów ogólnych wymienia :

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;

Art. 11 Szczegółowe cele obszaru priorytetowego „Przyroda i różnorodność

biologiczna”

 wspieranie opracowywania i wdrażania unijnej polityki i przepisów w dziedzinie przyrody i

różnorodności biologicznej, w tym unijnej Strategii na rzecz różnorodności

biologicznej do 2020 r., dyrektyw 92/43/EWG i 2009/147/WE, w szczególności przez

zastosowanie, rozwój, testowanie i prezentację podejść, najlepszych praktyk i rozwiązań;

 wspieranie dalszego rozwoju wdrażania i zarządzania siecią „Natura 2000” ustanowioną

na mocy art. 3 dyrektywy 92/43/EWG, w szczególności stosowania, rozwoju, testowania i

prezentacji zintegrowanych podejść do realizacji priorytetowych ram działań

opracowanych na podstawie art. 8 tej dyrektywy;

 ulepszanie bazy wiedzy dla celów rozwoju, wdrażania, oceny, monitorowania i

opiniowania unijnej polityki i przepisów w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej, a

także dla celów oceny i monitorowania czynników, presji i reakcji wpływających na

przyrodę i różnorodność biologiczną w Unii i poza nią. 2
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Propozycja KE w zakresie nowego rozporządzenia LIFE wprowadza 

istotne zmiany względem obecnej perspektywy:

Zwiększenie alokacji na Program – do 5,45 mld euro (obecnie ok 3,4 

mld Euro),

Zmiana struktury i nazewnictwa podprogramów na:

I dziedzina „Środowisko”

a) podprogram „Przyroda i różnorodność biologiczna”;

b) podprogram „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”.

II dziedzina „Działania w dziedzinie klimatu”

a) podprogram „Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej”;

b) podprogram „Przejście na czystą energię”.
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cd.

 brak alokacji krajowych, w efekcie projekty ze wszystkich krajów 

członkowskich konkurują ze sobą;

 rozporządzenie przybrało bardziej ogólny charakter, zaś szczegółowe 

warunki i procedury wyboru projektów określone w opracowywanym 

przez KE wieloletnim programie prac;

 planowane poziomy intensywności w nowej perspektywie będą 

podobne do obecnych zasadniczo wsparcie do 60%, ale projekty 

przyrodnicze dotyczące gatunków priorytetowych do 75%.;

 duży nacisk KE na realizację projektów zintegrowanych i SNAP –

zintegrowane projekty przyrodnicze;

 promowanie łączenia różnych źródeł finansowania projektów.
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 podobny zakres interwencji, jednak w LIFE nastawienie na projekty 

zakładające współpracę (zwłaszcza międzynarodową) i 

rozprzestrzenianie rozwiązań oraz wsparcie skierowane na gatunki i 

siedliska z załączników do dyrektyw;

 intensywność dotacji wyższa w POIiŚ, ale w LIFE większa elastyczność

podczas rozliczania projektów;

 zwiększa się znaczenie instrumentów centralnie zarządzanych przez

KE, więc warto zacząć zdobywać doświadczenie w

opracowywaniu/realizacji projektów LIFE.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Departament Funduszy Ekologicznych, 

Warszawa, 16 października 2019 r.


