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Plan prezentacji
LIFE+ Informacje ogólne
Komponent I LIFE+ Przyroda i Różnorodność biologiczna
LIFE+ Przyroda i Różnorodność biologiczna w Polsce

Rola NFOŚiGW we wdrażaniu LIFE+
LIFE w nowej perspektywie finansowej
LIFE+ Skąd czerpać informacje?
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Informacje ogólne
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Początki programu LIFE
Jednolity Akt Europejski
(1986)

+

V Program Działań
na Rzecz Środowiska (1993)

LIFE I (1992-1995)
5 komponentów, dofinansowanie 30 – 100%

LIFE II (1995-1999)
Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu, 3 komponenty

LIFE III (1999-2004) + 2
Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu

LIFE + (2007-2013)
Zwiększenie budżetu, zmiana komponentów

• Łącznie 3503 projekty
Spotkanie Sieci ENEA
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Okres wdrażania i budżet programu
• Program wdrażany w l. 2007-2013 (ostatni nabór)
• Projekty mogą być realizowane po 2013 r.
• Coroczne nabory wniosków
Budżet całkowity programu

2 143 000 000 euro

działalność DG ENVI

471 000 000 euro

wsparcie projektów indywidualnych

Alokacja dla Polski

1 671 000 000 euro

Rok
Rok
Rok
Rok

2010
2011
2012
2013

ok.
ok.
ok.
ok.

11
17
18
19

500
626
380
540

000
000
000
000

euro
euro
euro
euro

Alokacja nie wykorzystana w danym roku „przepada”.
Nabór 2009 Polska wykorzystała ok. 14 mln / 12 mln alokacji
Spotkanie Sieci ENEA
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Ocena wniosków i wybór projektów

Wnioskodawca

Instytucja Krajowa
NFOŚiGW

Komisja Europejska

Ocena formalna
Ocena merytoryczna

decyzja o współfinansowaniu

płatności, sprawozdawczość
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Beneficjenci
„Finansowanie poprzez LIFE+ mogą otrzymywać jednostki,
podmioty i instytucje publiczne lub prywatne.”
Art. 7 Rozporządzenia ws. LIFE+

Każdy podmiot zarejestrowany na terytorium Wspólnoty Europejskiej

1. podmioty publiczne
2. podmioty prywatne o charakterze komercyjnym
3. podmioty prywatne o charakterze niekomercyjnym
(w tym organizacje pozarządowe)
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Zasady finansowania LIFE+
Maksymalna stawka współfinansowania
50% kosztów kwalifikowalnych
60% k.k., 30 % – 50 % kosztów projektu przeznaczonych jest na konkretne
działania ochronne skierowane na priorytetowe gatunki i siedliska.
75% k.k., > 50 % kosztów projektu przeznaczonych na konkretne działania
ochronne skierowane na priorytetowe gatunki i siedliska.
Lista gatunków ptaków priorytetowych dla LIFE+:
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/index_en.htm

Obowiązkowy wkład własny:

W przypadku podmiotów publicznych wkład finansowy musi przekraczać o > 2%
sumę kosztów wynagrodzenia ich pracowników, pobieranego w ramach projektu.
(Jako wkład własny może być traktowane wynagrodzenie pracowników
oddelegowanych do realizacji projektu.)
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Zasady finansowania LIFE+
Wypłaty dotacji KE:
70% (zaliczka) 30% (płatność końcowa) - < 24 miesiące , < 300 000 euro z KE
40% (zaliczka) / 40% (płatność pośrednia) / 20% (płatność końcowa)
40% (zaliczka) / 20% x 2 (płatności pośrednie) / 20% (płatność końcowa)
> 48 miesiące , > 2 000 000 euro z KE
Overhead (koszty ogólne):
„Koszty ogólne są kwalifikowalne dla finansowania stawką ryczałtową do
maksymalnej wysokości 7% całkowitej kwoty faktycznie poniesionych
kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów
zakupu/dzierżawy gruntów. Nie muszą one być poparte dokumentami księgowymi.
Są one kwalifikowalne jako koszty pośrednie, które mają pokryć ogólne koszty
pośrednie potrzebne do zatrudnienia, zarządzania, przysposobienia i wsparcia,
bezpośrednio lub pośrednio, personelu pracującego przy projekcie.”
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Zasady finansowania LIFE+
Koszty „Pomocy zewnętrznej” zawierającej koszty prac zlecanych na
zewnątrz oraz wynajmu sprzętu lub infrastruktury nie powinny przekroczyć
35% całkowitego budżetu projektu.
Kwalifikowalność kosztów zakupu „Dóbr trwałych”
Do współfinansowania kwalifikują się jedynie koszty związane z amortyzacją
dóbr trwałych w trakcie realizacji projektu, pod warunkiem spełnienia zapisów
zawartych w Art. 25.5-25.9 Postanowień Wspólnych.
Maksymalny poziom odpisów amortyzacyjnych:
 Infrastruktura – 25% kosztu rzeczywistego
 Wyposażenie (urządzenia) – 50% kosztu rzeczywistego
WYJĄTKI:
 Koszty wykonania prototypów,
 W przypadku komponentu I wydatki poniesione na dobra trwałe przez
podmioty publiczne lub podmioty prywatne niekomercyjne, uważa się
za kwalifikowane w całości.
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Komponenty tematyczne
Komponent I - Przyroda i Różnorodność biologiczna
• ochrona gatunków lub siedlisk priorytetowych sieci Natura 2000
• projekty przyczyniające się do powstrzymania procesu
spadku różnorodności biologicznej

Komponent II - Polityka i zarządzanie w zakresie
środowiska

• rozwój i wdrażanie nowych podejść, technologii, praktyk
w zarządzaniu środowiskiem
• wdrażanie polityki ochrony środowiska UE
• wzrost udziału społeczeństwa w zarządzaniu i ochronie środowiska

Komponent III - Informacja i komunikacja
• kampanie mające na celu zwiększenie świadomości
społecznej w kwestiach związanych z ochroną środowiska
• kampanie informacyjne, szkolenia ws. zapobiegania
pożarom lasów
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Rodzaje projektów

LIFE+ Przyroda: najlepsze praktyki lub demonstracyjne;
LIFE+ Różnorodność biologiczna: innowacyjne i/lub
demonstracyjne;

LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska:
innowacyjne i/lub demonstracyjne;
LIFE+ Informacja i komunikacja: ogólnokrajowe kampanie
informacyjne podnoszące świadomość
społeczną oraz inne działania komunikacji
społecznej dotyczące ochrony przyrody i/lub
środowiska.
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Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska
 wkład w rozwój i prezentację innowacyjnej
polityki, technologii, metod i instrumentów;
 wkład w konsolidację wiedzy na rzecz rozwoju,
monitoringu i oceny polityki ustawodawstwa na
rzecz środowiska;
 wspieranie tworzenia i wdrażania technik
monitorowania i oceny stanu środowiska oraz
czynników presji i reakcji z nimi związanych;
 wspieranie wdrażania wspólnotowej polityki na
rzecz środowiska, szczególnie na szczeblu
lokalnym i regionalnym;
Zgłaszane projekty mogą dotyczyć jednego
z kilkunastu obszarów tematycznych
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Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska
„ Zmiany klimatu”
„ Woda”
„ Powietrze”
„ Gleby”
„ Środowisko miejskie”
„ Hałas”
„ Chemikalia”

„ Środowisko i zdrowie”
„ Odpady i zasoby naturalne”
„ Lasy”
„ Innowacje”
„ Kierunki strategiczne”
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Tematyka projektów miejskich
oraz realizowanych przez samorządy
Gospodarka wodna:

Rekultywacja jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie metodą
inaktywacji fosforu w osadach dennych [LIFE07 ENV/PL/000605]
Projekt demonstrował zastosowanie metody powstrzymanie
postępującej eutrofizacji jezior, w celu poprawy jakości wód,
zwiększenie różnorodności biologicznej oraz zwiększenie
atrakcyjności obszaru dla potrzeb rekreacji.

AQUAVAL [LIFE08 ENV/ E/000099]. W ramach projektu w dzielnicach Walencji Xativa
i Benaguasil wprowadzane są zrównoważone miejskie systemy odwadniające
(SUDS). Liczy się, że miejskie systemy odwadniające przyczynią się do poprawy
jakości wody w ciekach wodnych będących odbiornikami, do zapobiegania
powodziom i ograniczenia zużycia.
Spotkanie Sieci ENEA
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Tematyka projektów miejskich
oraz realizowanych przez samorządy
Transport:
- Zwiększenie mobilności zgodnej z zasadami
zrównoważonego rozwoju
- Monitorowanie ruchu i planowanie mobilności
- Paliwa z odnawialnych źródeł energii
- Ograniczanie uciążliwości hałasu
- Poprawa jakości powietrza

MHYBus [LIFE07 ENV/IT/000434] w rejonie Emilia Romagna zorganizowanie
pierwszej regionalnej usługi połączeń autobusowych z wykorzystaniem
napędu wodorowo-metanowego i propagowanie wykorzystania tego typu
technologii za pomocą środków polityki regionalnej.
PARFUM [LIFE06/ENV/D/000477] ograniczenie
problemów związanych z drobnymi cząsteczkami
pyłu pochodzącego z transportu towarów
i pojazdów ciężarowych poprzez zastosowanie
nowych powiązań wykorzystujących
niskoemisyjne pojazdy i transport publiczny.
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Tematyka projektów miejskich
oraz realizowanych przez samorządy
Planowanie przestrzenne i polityka przestrzenna:
- Rozwój narzędzi planowania przestrzennego
- Tereny zielone w miastach
ENVIFACILITATE [LIFE04 ENV/FI/000304] zajmował się
rozwojem dostępnych, zrównoważonych z
technicznego punktu widzenia i przyjaznych
dla użytkownika narzędzi służących dzieleniu
się informacjami przestrzennymi dotyczącymi
środowiska naturalnego.
Urban woods [LIFE00 ENV/S/000868] pomógł wyznaczyć
pilotażowe strefy rekreacyjne w 14 leśnych
obszarach znajdujących się w pobliżu Sztokholmu i
Paryża. Poprawiono tam stan środowiska
naturalnego oczyszczając teren, chroniąc go od
zakłóceń oraz kierując przepływ zwiedzających na
wyznaczone ścieżki.
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Tematyka projektów miejskich
oraz realizowanych przez samorządy
Gospodarka odpadami:
Zapobieganie powstawaniu odpadów
Efektywne gospodarowanie zasobami
Odzysk zasobów
Gospodarowanie zużytym sprzętem
elektronicznym i elektrycznym
- Gospodarowanie bioodpadami
-

REAGIR [LIFE03 ENV/P/000506] wdrożenie
nowego systemu zbierania odpadów
budowlanych i rozbiórkowych. Nowy system
zbierania pozwolił na segregacje odpadów
u źródła . Uruchomiono również pilotażową
jednostkę recyklingu produkującą tłuczeń
i inne materiały budowlane

HEATSUN [LIFE00 ENV/IRL/000764] stworzenie modelu ponownego użycia, odzysku i
recyklingu sprzętu IT poprzez utworzenie stałego partnerstwa między sektorami
publicznym, prywatnym i pozarządowym w tworzeniu punktów zbiórki zużytego
sprzętu.
Spotkanie Sieci ENEA
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Tematyka projektów miejskich
oraz realizowanych przez samorządy
Gospodarka wodna:
-

Ograniczenie skutków spływu wód
Ograniczenie strat wody i marnowania wody
Przywracanie cech hydromorfologicznych
Poprawa z zakresie oczyszczania ścieków w miastach

TREASURE [LIFE06 ENV/DK/00022 9] zademonstrowano
technologie na rzecz skutecznego ograniczenia
ładunków zanieczyszczeń komunalnych do odbiorników
wodnych o 80-90 %. W miastach Odense, Silkeborg i
Aarhus skonstruowano pilotażowe zbiorniki retencyjne.
Wyposażone w narzędzia umożliwiające monitorowanie
online wydajności procesu oczyszczania. Zostały one
skonstruowane nie tylko w celach
technologicznych lecz również w celu
zwiększenia atrakcyjności przestrzeni
miejskiej.
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Komponent III - Informacja i komunikacja

• Ogólnokrajowe kampanie informacyjne
podnoszące świadomość społeczną oraz
inne działania komunikacji społecznej
dotyczące kwestii związanych z ochroną
przyrody i/lub środowiska.
• Specjalistyczne szkolenia dla służb ochrony
przeciwpożarowej oraz kampanie na rzecz
zwiększania świadomości społecznej dla
ludności wiejskiej zagrożonej pożarami
lasów.

Spotkanie Sieci ENEA
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LIFE+ Przyroda
i Różnorodność biologiczna

Spotkanie sieci ENEA
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LIFE+ Przyroda
Koncentruje się na inwestycjach długoterminowych
na obszarach Natura 2000;
Co do zasady powtarzalne działania nie mogą być finansowane;

Co najmniej 25% budżetu musi być przeznaczone na konkretne
działania w zakresie ochrony (wyjątki: projekty mające na celu spełnienie
art. 8 (1) i 8 (2) dyrektywy siedliskowej; inwentaryzacja i wyznaczanie
morskich obszarów Natura 2000; wsparcie i dalszy rozwój obserwacji stanu
ochrony naturalnych siedlisk i gatunków objętych dyrektywami „ptasią” i
„siedliskową” – w rozumieniu art. 11 dyrektywy „siedliskowej”);

Niezbędne jest zapewnienie długoterminowego efektu podjętych
działań;
Wynikiem projektu musi być zapewnienie ochrony
zidentyfikowanych gatunków i/lub siedlisk oraz polepszenie ich
stanu.
Spotkanie Sieci ENEA
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LIFE+ Różnorodność biologiczna

Koncentruje się na działaniach innowacyjnych lub demonstracyjnych
w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, bez względu na status
Natura 2000;
Co do zasady powtarzalne działania nie mogą być finansowane;
Co najmniej 25% budżetu musi być przeznaczone na konkretne
działania w zakresie ochrony [wyjątek: opracowanie i wdrożenie
nowych wskaźników służących do monitorowania różnorodności
biologicznej]
Działania krótkoterminowe, których (pozytywne) wyniki należy szeroko
rozpowszechniać wśród zainteresowanych grup;
Projekt musi zawierać fazę testowania, oceny i rozpowszechniania
proponowanej metody;
Wynikiem projektu musi być musi być ocena i poznanie metody związanej
z polepszeniem stanu różnorodności biologicznej.
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LIFE+ Przyroda czy Różnorodność?
LIFE+ Przyroda
Cele Dyrektyw ptasiej
i siedliskowej. Sieć Natura 2000
Najlepsze praktyki lub
demonstracja
Długoterminowość działań
ochronnych

LIFE+ Różnorodność
biologiczna
Nie zastrzeżone dla Dyrektyw
Ptasiej i Siedliskowej, czy też
sieci Natura 2000
Innowacja lub demonstracja

Demonstracja wykonalności
krótkoterminowych działań
innowacyjnych
Zakup ziemi, dzierżawa
Tylko krótkoterminowa
długoterminowa lub kompensacja dzierżawa lub kompensacja
Koszty infrastruktury i sprzętu
kwalifikowane w 100%
Współfinansowanie LIFE+: 50%,
60 %, 75% (dla gatunków lub
siedlisk priorytetowych)
Spotkanie Sieci ENEA
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LIFE+ Przyroda
Lista tematów KE:
1. Projekty mające na celu bezpośrednie działania ochronne dla gatunków i
siedlisk objętych dyrektywami ptasią i siedliskową, i w
szczególności, wspierające ustanowienie i zarządzanie siecią NATURA
2000. Należą tu klasyczne projekty LIFE+ przyroda (odnoszące się do
obszaru lub gatunku) i pozostaną one główną osią finansowania w
ramach komponentu LIFE+ przyroda. Działania ex-situ są również
dopuszczalne jeśli jest to uzasadnione.
2. Projekty poprawiające ekologiczna spójność/łączność sieci NATURA 2000
("zielone infrastruktury").
3. Projekty mające na celu wypełnienie obowiązków wynikających z zapisów
Artykułu 8 (1) raz 8 (2) dyrektywy siedliskowej (i.e. określenie potrzeb
finansowych i odpowiadających im działań).
4. Projekty dotyczące przygotowania i planowania w celu określenia nowych
obszarów morskich Natura 2000 na wodach terytorialnych oraz w
obszarze przybrzeżnym i/lub poszerzenie istniejących obszarów morskich.

5. Projekty dotyczące wsparcia i rozwijania obserwacji statusu ochrony siedlisk i
gatunków (Artykuł 11 dyrektywy siedliskowej).
6. Projekty dotyczące kontroli i usuwania gatunków inwazyjnych.

Spotkanie Sieci ENEA
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LIFE+ Różnorodność biologiczna
Lista tematów KE:

1. Projekty dotyczące gatunków zagrożonych, które nie są zawarte w aneksach do
dyrektywy siedliskowej, ale posiadają status ''zagrożone'' lub bardziej w
świetle Europejskiej Czerwonej Listy
(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.h
tm) lub są na Czerwonej Liście IUCN dla tych gatunków, które nie znajdują się na
Europejskiej Czerwonej Liście.
2. Projekty mające na celu wdrażanie planów zarządzania zlewnią rzeki, lub
dotyczące regionów morskich, czy wdrażania działań zapewniających dobry
status środowiska.
3. Projekty testujące metody zarządzania rybołówstwem zgodnie z wymaganiami
dyrektywy w sprawie strategii morskiej oraz praktyczne metody ograniczenia
odłowu gatunków, które nie są wykorzystywane handlowo.
4. Projekty dotyczące funkcji ekosystemu i usług. Dotychczas projekty LIFE
przyroda były zorientowane na ochronie gatunków i siedlisk, sensu stricte, a nie
na ich funkcjonowaniu i usługach jakie świadczą społeczeństwu.
5. Projekty dotyczące różnorodności biologicznej gleby. Komisja zainteresowana
jest projektami mającymi na celu wzrost ochrony gleby i różnorodności
biologicznej gleby i jej wielu ekologicznych funkcji

6. Projekty dotyczące kontroli i usuwania gatunków inwazyjnych.
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LIFE+ Przyroda
i Różnorodność biologiczna
w Polsce

Spotkanie sieci ENEA
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LIFE+ Przyroda i Różnorodność
biologiczna w Polsce
Wyniki naboru LIFE+ 2008 r. (I komponent: 7/17 wniosków ogółem – 41%)
Tytuł

Wnioskodawca

Całkowity koszt
[euro]

Kwota dof. ze
środków KE
[euro]

Kwota dof. ze
środków
NFOŚiGW [PLN]

Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i
praktyka
Restoring populations of Lesser Spotted Eagle at chosen
areas of Natura 2000
Securing the population of Aquila clanga in Poland;
preparation of the National Action Plan and primary site
conservation

Klub Przyrodników

1 284 314,00 €

642 157,00 €

2 574 216,00 zł

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Białymstoku

4 544 890,00 €

3 408 667,00 €

3 746 855,00 zł

Stowarzyszenie Ptaki Polskie

2 209 411,00 €

1 649 104,00 €

1 906 202,00 zł

Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie

1 316 987,00 €

624 368,00 €

1 976 386,00 zł

Uniwersytet Łódzki

1 244 319,00 €

489 157,00 €

2 032 254,00 zł

Dyrekcja Generalna Lasów
Państwowych

1 987 381,00 €

889 544,00 €

3 756 480,00 zł

LP

1.
2.

3.
4.

5.

6.

EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń Obszarowych
Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych
Arturówek jako modelowe podejście do rekultywacji
zbiorników miejskich
Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości
mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania
pożarom lasów

Suma:

12 587 302,00 € 7 702 997,00 € 15 992 393,00 zł

74 % łącznej kwoty dofinansowania z KE

I komponent

8 038 615,00 € 5 699 928,00 €

8 227 273,00 zł

14,5 % łącznej kwoty dofinansowania z KE

II komponent

2 561 306,00 € 1 113 525,00 €

4 008 640,00 zł

11,5 % łącznej kwoty dofinansowania z KE

III komponent

1 987 381,00 €

3 756 480,00 zł

Spotkanie Sieci ENEA

889 544,00 €

Warszawa, 25.10. 2011 r.

LIFE+ Przyroda i Różnorodność
biologiczna w Polsce
Wyniki naboru LIFE+ 2009 r. (I komponent: 13/36 wniosków ogółem – 36%)

1.

Całkowity koszt
[euro]

Kwota dof. ze
Kwota dof. ze
środków KE
środków
[euro]
NFOŚiGW [PLN]

Tytuł

Wnioskodawca

Facilitating Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) habitat
management through sustainable systems of biomass use

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków

3 686 306,00 €

2 730 471,00 €

1 315 512,00 zł

PN Ujście Warty

1 078 570,00 €

539 285,00 €

1 999 699,00 zł

Biebrzański Park Narodowy

3 658 824,00 €

1 829 046,00 €

6 749 031,00 zł

Gmina Klucze

2 594 996,00 €

1 297 498,00 €

4 087 118,00 zł

Miasto Stołeczne Warszawa

3 515 726,00 €

1 720 598,00 €

6 345 947,00 zł

Stowarzyszenie Ptaki Polskie

4 196 941,00 €

2 095 908,00 €

6 986 355,00 zł

LP

6.

Restytucja i utrzymanie siedlisk lęgowych ptaków wodnych i
błotnych
Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny
Biebrzy. Etap. I
Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych
(6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej
Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu
Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę
warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i
odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2

7.

Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000
Ostoja Warmińska

Regionalna Dyrakcja Ochrony
Środowiska w Olsztynie

1 576 993,00 €

763 359,00 €

2 877 203,00 zł

ZBS PAN

1 677 902,00 €

838 951,00 €

3 089 170,00 zł

8.

Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków
Dobry klimat dla powiatów

Instytut na rzecz Ekorozwoju

1 803 371,00 €

901 685,00 €

3 245 752,00 zł

Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomosci mieszkańców
obszarów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów (II etap)

Dyrekcja Generalna Lasów
Państwowych

1 500 377,00 €

750 500,00 €

2 545 086,00 zł

2.
3.
4.
5.

9.

10.

88 % łącznej kwoty dofinansowania z KE

Suma:
I komponent

12 % łącznej kwoty dofinansowania z KE

III komponent

Spotkanie Sieci ENEA

25 290 006,00 € 13 467 301,00 € 39 240 873,00 zł
21 986 258,00 € 11 815 116,00 € 33 450 035,00 zł
3 303 748,00 € 1 652 185,00 €
5 790 838,00 zł

Warszawa, 25.10. 2011 r.

LIFE+ Przyroda i Różnorodność
biologiczna w Polsce
Wyniki naboru LIFE+ 2010 r. (I komponent: 7/42 wniosków ogółem – 16,6 %)
Kwota dof. ze
środków KE
[euro]

Kwota dof. ze
środków NFOŚiGW
[PLN]

LP

Tytuł

Wnioskodawca

Całkowity koszt
[euro]

Kampinoski Park
Narodowy

5 568 653,00 €

2 784 326,00 €

10 497 509,00 zł

1.

Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy
Kampinoskiej – Obszaru Natura 2000, poprzez
renaturyzację wykupionych gruntów.

4 173 352,00 €

2 086 676,00 €

8 787 238,82 zł

2 222 366,00 €

1 111 183,00 €

4 188 481,00 zł

1 853 195,00 €

926 597,00 €

3 513 097,00 zł

2 097 336,00 €

1 046 895,00 €

3 279 347,00 zł

2 093 790,00 €

1 046 895,00 €

3 975 360,00 zł

926 233,00 €

463 116,00 €

1 738 160,00 zł

Zachodniopomorski
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w
Szczecinie
Instytut Mechanizacji
Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich
Budownictwa i
z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej
Górnictwa Skalengo
Nowe środki ulepszania gleby do redukcji
Instytut Ogrodnictwa w
zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego
Skierniewicach
Ogólnopolska kampania informacyjno – promocyjna pn. Generalna Dyrekcja
Poznaj swoją Naturę
Ochrony Środowiska
Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach
Centrum Koordynacji
leśnych, w tym na obszarach Natura 2000 - promocja
Projektów
najlepszych praktyk
Środowiskowych
Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na
FEDERACJA
rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających
ZIELONYCH GAJA
azbest
Suma:
51 % łącznej kwoty dofinansowania z KE
I komponent
22 % łącznej kwoty dofinansowania z KE
II komponent
27 % łącznej kwoty dofinansowania z KE
III komponent
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż
doliny rzeki Iny i jej dopływów

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Spotkanie Sieci ENEA

18 934 925,00 €
9 742 005,00 €
4 075 561,00 €
5 117 359,00 €

9 465 688,00 €
4 871 002,00 €
2 037 780,00 €
463 116,00 €

35 979 192,82 zł
19 284 747,82 zł
7 701 578,00 zł
1 738 160,00 zł

Warszawa, 25.10. 2011 r.

LIFE+ Przyroda i Różnorodność
biologiczna w Polsce
W ramach naborów 2008 - 2010 r.:
• dofinansowanie KE uzyskało 13 projektów przyrodniczych (w tym 3 z PN)
na 23 projekty ogółem (Budżet projektów: 40 mln euro / 56 mln euro);
• środki KE przyznane na projekty przyrodnicze w Polsce stanowiły
ok. 73 % ogółu środków uzyskanych przez Polskę w tych naborach
(22,4 mln euro / 30,7 mln euro);
• dofinansowanie KE uzyskało 13 wniosków z 27 wniosków złożonych
z I komponentu LIFE+ (Np. w komponencie III dofinansowanie KE uzyskało
6 z 41 złożonych wniosków);
Nabór 2011 r.:
20 wniosków / 61 przekazanych do KE dotyczy ochrony przyrody

Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Przykładowe projekty
Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk
napiaskowych w obszarze Natura 2000 na Pustyni
Błędowskiej
[LIFE09 NAT/PL/000259]
Beneficjent: Gmina Klucze

Cel
• Poprawa priorytetowych siedlisk Pustyni Błędowskiej.
• Udost. części Pustyni Błędowskiej dla celów edukacyjnych.
• Utworzenie Pustynnego Centrum Informacji

Działania
• sprawdzenie zagrożenia niewybuchami, ewentualnie odminowanie – 400 ha;
• karczowanie i koszenie roślinności – 300 ha;
• stworzenie 2 ścieżek dydaktycznych, 10 stanowisk demonstracyjnych
prezentujących metody aktywnej ochrony i procesy ekologiczne zachodzące na
terenie pustyni;
• remont budynku na cele Pustynnego Centrum Informacji;
• opracowanie podręcznika ochrony siedlisk napiaskowych oraz innych
materiałów edukacyjnych.
Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Przykładowe projekty
Project No LIFE09 NAT/PL/000258
„Renaturyzacja sieci hydrograficznej

w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.

Czas trwania: 01/09/10 - 30/12/16

Beneficjent koordynujący: Biebrzański PN
Cel projektu:
Poprawa warunków ochrony siedlisk bagiennych
w Basenie Środkowym Biebrzy.
Stworzenie warunków do zahamowania procesu
degradacji siedlisk bagiennych w rejonie cieków:
rz. Ełk - rz. Jegrznia - K. Woźnawiejski,
Sterowanie systemem wodnym w zakresie
umożliwiającym skierowanie 70% wód do rz.
Jegrzni a 30% do K. Woźnawiejskiego
Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Przykładowe projekty
Działania projektowe:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

wykonanie 4 kompletnych dokumentacji projektowych (wraz z
uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę),
zakup gruntów związanych z budową i eksploatacją urządzeń
technicznych oraz zabiegami ochronnymi (150 hektarów),
sporządzenie i uzgodnienie planu zarządzania ochroną ekosystemów,
wykonanie zabiegów ochronnych (wycinanie zakrzaczeń) na
powierzchni 110 hektarów,
wykonanie drogi technologicznej do budowli piętrzących (7,122 km),
wykonanie tymczasowego progu na Kanale Woźnawiejskim,
wykonanie jazu rozdzielczego na Kanale Woźnawiejskim,
wykonanie 6 progów piętrzących na Kanale Woźnawiejskim,
udrożnienie koryta rzeki Jegrzni (10,9 km,)
wyremontowanie drewnianego mostu na rzece.

Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Przykładowe projekty

Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Przykładowe projekty

Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka
[LIFE08 NAT/PL/000513]

Beneficjent: Klub Przyrodników
Cele
• Ochrona najcenniejszych płatów muraw kserotermicznych
w północno-zachodniej oraz w południowo-wschodniej Polsce;
• Wypracowanie metod odtwarzania muraw kserotermicznych;
• Propagowanie wiedzy na temat muraw kserotermicznych;

Działania
• ograniczenie sukcesji niepożądanych gatunków - 77 ha;
• wypas owiec i kóz;
• wykup gruntów – 31 ha;
• ograniczenie negatywnego wpływu gatunków inwazyjnych – 3 ha –
barszcz szostakowskiego;
• utworzenie ścieżek edukacyjnych – 4 szt.

Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Przykładowe projekty
Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000
[LIFE08 NAT/PL/000510]

Beneficjet:

Cele:
• Zatrzymanie spadku i polepszenie stanu i zasięgu lęgowej populacji
orlika krzykliwego w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej;
• Przygotowanie Krajowego Planu dla Orlika Krzykliwego;
• Wypracowanie modeli zrównoważonego gospodarowania dla orlika
krzykliwego do 2015 r.
Działania:
• powołanie 45 stref ochronnych wokół gniazd;
• wykup gruntów – 40 ha;
• budowa 4 progów w dolinie Narewki;
• zakup bydła dla rolników – 25 szt.;
• odtworzenie łąk poprzez usuwanie krzewów oraz
koszenie przez okres 2 lat – 783 ha.
Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Rola NFOŚiGW we wdrażaniu
LIFE+
w Polsce

Spotkanie sieci ENEA

Warszawa, 25.10.2011 r.

NFOŚiGW – Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE+
Funkcje informacyjne:
• informowanie za pomocą środków masowego przekazu o terminach naboru,
zasadach i miejscu składania wniosków o dofinansowanie z Instrumentu
Finansowego LIFE+ oraz zasadach pozyskania krajowych środków
publicznych stanowiących uzupełnienie wkładu własnego dla przedsięwzięć
współfinansowanych przez Instrument Finansowy LIFE+;
• publikowanie na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wdrażającej listy
krajowych priorytetów rocznych przygotowanych przez Krajową Instytucję
Pośredniczącą (Ministerstwo Środowiska);
• opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych,
podręczników, organizacja szkoleń i warsztatów dla wnioskodawców
i beneficjentów.

Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

NFOŚiGW – Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE+
Funkcje koordynacyjne:
•

bieżąca współpraca z potencjalnymi wnioskodawcami LIFE+, w tym
konsultacje przy przygotowywaniu wniosków do LIFE+;

•

przyjmowanie i ocena kompletności wniosków do LIFE+ (ocena formalna)
niezwłoczne informowanie Wnioskodawców o możliwości ich uzupełnienia;

•

przekazywanie wszystkich otrzymanych wniosków LIFE+ do Komisji
Europejskiej w terminie określonym w ogłoszeniu KE o corocznym naborze
wniosków;

•

udział w organizowanych przez Komisję Europejską posiedzeniach Komitetu
Sterującego LIFE+, Grupach Roboczych i innych spotkaniach dotyczących
LIFE+;

•

w przypadku ryzyka przekroczenia przewidzianej rocznej alokacji krajowej,
przygotowywanie komentarzy do wniosków LIFE+ oraz przedkładanie ww.
komentarzy do akceptacji Ministra Środowiska.
Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

NFOŚiGW - Krajowa Instytucja Wdrażająca LIFE+

Funkcje finansowe:
•

przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o uzupełnienie wkładu
krajowego według jawnych kryteriów oceny oraz wydawanie na ich
podstawie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków
NFOŚiGW dla wybranych przedsięwzięć;

•

poświadczanie udzielenia dofinansowania ze środków Krajowej Instytucji
Wdrażającej na właściwym formularzu aplikacji LIFE+.

Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Program priorytetowy
Program priorytetowy NFOŚiGW „Współfinansowanie LIFE+”
Program obejmujący wszystkie komponenty LIFE+;
Wzory wniosków zbliżone do wzorów obowiązujących
w LIFE+;
Koszty kwalifikowane identyczne jak dla programu LIFE+
(Infrastruktura i wyposażenie finansowane po kosztach
amortyzacji);
Budżet programu na lata 2009-2014: 251 mln zł
Dofinansowanie NFOŚiGW (uzupełnienie do 95 % kk):

 do 45% (50 % PJB) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć
dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 50%),
 do 35% (40 % PJB) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć
dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 60%),
 do 20% (25 % PJB) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć
dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 75%);

Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Trochę statystyki …
Wskaźniki finansowe projektów LIFE+

220,8 mln zł

mln €
144,8 mln zł

Dofinansowanie NFOŚiGW
Dofinansowanie KE

55,6 mln zł

Budżet wdrażanych projektów

1,6 mln zł

127,2 mln zł
89,6 mln zł

0,8 mln zł

35,2 mln zł

92,4 mln zł
58 mln zł

0,0 mln zł

Spotkanie Sieci ENEA

17,2 mln zł

Warszawa, 25.10. 2011 r.

LIFE w nowej
perspektywie finansowej

Spotkanie sieci ENEA

Warszawa, 25.10.2011 r.

Struktura
LIFE ma się stać Programem
ramowym
Dwa podprogramy:
 podprogram LIFE dla środowiska

 podprogram LIFE dla klimatu

Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Struktura
LIFE dla środowiska:
Priorytety
 Środowisko i zrównoważone korzystanie
z zasobów
 Różnorodność biologiczna
 Zarządzanie środowiskiem i informacja
Budżet: 2 400 mln euro, w tym 50 %
na projekty przyrodnicze;
Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Struktura
LIFE dla klimatu:
Priorytety
 Ograniczanie zmian klimatu
 Adaptacja do zmian klimatu
 Klimat – zarządzenie i informacja
Budżet: 800 mln euro

Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

LIFE +
Skąd czerpać informacje?

Spotkanie sieci ENEA

Warszawa, 25.10.2011 r.

Skąd czerpać informacje?

www.nfosigw.gov.pl/life

Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Skąd czerpać informacje?
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Skąd czerpać informacje ?

• Life FOCUS

zeszyty tematyczne

Spotkanie Sieci ENEA
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Warszawa, 25.10. 2011 r.

Skąd czerpać informacje ?

• Life FOCUS
zeszyty tematyczne

• Life BEST PROJECTS
najlepsze projekty

Spotkanie Sieci ENEA

52

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Skąd czerpać informacje ?

• Life FOCUS
zeszyty tematyczne

• Life BEST PROJECTS
najlepsze projekty

• Life COMPILATIONS
coroczne zestawienia projektów

Spotkanie Sieci ENEA
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Warszawa, 25.10. 2011 r.

Skąd czerpać informacje ?

• Life FOCUS
zeszyty tematyczne

• Life BEST PROJECTS
najlepsze projekty

• Life COMPILATIONS
coroczne zestawienia projektów

• Przewodniki dla wnioskodawców
dostępne w języku polskim !!!
(także: Zasady oceny wniosków LIFE+)

Spotkanie Sieci ENEA
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Warszawa, 25.10. 2011 r.

Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+
Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia
4 zeszytów LIFE+ Focus:

Wersje pdf: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrumentfinansowy-life/do-pobrania/
Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Nasze sugestie na przyszłą perspektywę
Ochrona przyrody na terenach parków krajobrazowych
i w rezerwatach przyrody nieleżących na obszarach sieci
Natura 2000;
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu terenów
wiejskich
- środki na zadrzewienia przydrożne;
- środki na zadrzewienia śródpolne;
Ochrona różnorodności biologicznej zbiorników wodnych
- środki na rekultywację jezior;

Spotkanie Sieci ENEA

Warszawa, 25.10. 2011 r.

Krajowy Punkt Kontaktowy
Chrońmy aleje !!

Departament Ochrony
Przyrody
Wydział ds. Projektów UE

NFOŚiGW
tel. (22) 45 90 288,396,543
fax.(22) 45 90 193
life@nfosigw.gov.pl

Jesienna aleja kolo Swignajna
http://www.sadyba.free.ngo.pl/aleje.html
Spotkanie Sieci ENEA
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www.nfosigw.gov.pl/life
Warszawa, 25.10. 2011 r.

