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WYKAZ SKRÓTÓW  

SKRÓT  

CCA Obszar priorytetowy programu LIFE: Dostosowanie do skutków zmian klimatu 
(adaptacja, ang. Climate change adaptation) 

CCM Obszar priorytetowy programu LIFE: Ograniczenie wpływu człowieka na klimat 
(mitygacja, ang. Climate change mitigation)  

DG ENVI Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska (Directorate-General for 
Environment, European Commission) 

DGLP Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 

EFIS Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (ang. European Fund for 
Strategic Investments) 

EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 

ENV Obszar priorytetowy programu LIFE: Ochrona środowiska i efektywne 
gospodarowanie zasobami (ang. Environment and resource efficiency) oraz 
komponent II instrumentu LIFE+: polityka i zarządzanie w zakresie środowiska 

ESAME Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ang. Executive 
Agency for Small and Medium-sized enterprises) 

GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

GIC Obszar priorytetowy programu LIFE: Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu 
(ang. Climate change governance and information) 

GIE Obszar priorytetowy programu LIFE: Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska 
(ang. Environment governance and information) 

INF Komponent III instrumentu LIFE+: Informacja i komunikacja 

IPC Projekt zintegrowany w zakresie klimatu 

IPE Projekt zintegrowany w zakresie środowiska 

KE Komisja Europejska 

KPK Krajowy Punkt Kontaktowy 

MF Ministerstwo Finansów 

MF EOG  Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

MŚ Ministerstwo Środowiska 

NAT Obszar priorytetowy programu LIFE: Przyroda i różnorodność biologiczna (ang. 
Nature and biodiversity) oraz Komponent I instrumentu LIFE+: Przyroda i 
różnorodność biologiczna 

NEEMO EEIG Zewnętrzne zespoły wspierające służby KE w monitorowaniu i komunikacji 
programu LIFE (Monitoring Life Projects and Communicating  
about the Life Programme) 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

NMF Norweski Mechanizm Finansowy 

PJB Państwowe Jednostki Budżetowe 

POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Program LIFE (LIFE) Bez doprecyzowania okresu dotyczy zarówno Programu LIFE 2014-2020, jak i 
Instrumentu Finansowego LIFE+ 2007-2013 

PZO Plan zadań ochronnych 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska 

RPO Regionalny Program Operacyjny 

SOR Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju 

wfośigw wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
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1. WSTĘP  

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) określająca średnio- i długookresowe cele 

gospodarcze zakłada osiągnięcie zwiększenia efektywności wykorzystania dostępnych środków UE 

poprzez wzmocnienie powiązania interwencji dokonywanych z udziałem wsparcia UE z krajowym 

systemem planowania i finansowania rozwoju. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków 

Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej stanowi istotny i pozytywny 

impuls wpływający na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, jednakże możliwe jest znaczne 

wzmocnienie dotychczasowego efektu poprzez bardziej trafne ukierunkowanie interwencji. Deficyty 

w zakresie jakości zarządzania politykami publicznymi, w tym niska zdolność polskich instytucji do 

długofalowego planowania i przygotowywania inwestycji prorozwojowych z odpowiednim 

wyprzedzeniem, uwidoczniły się także w kontekście możliwości korzystania przez Polskę ze środków 

Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) i programów horyzontalnych Komisji 

Europejskiej.  

Jako jedną z barier efektywnego i zgodnego ze strategicznymi założeniami wykorzystania środków UE 

wskazano w SOR nieefektywny mechanizm koordynacji środków Europejskich Funduszy Strukturalnych 

i Inwestycyjnych (EFSI) z innymi środkami europejskimi – EFIS oraz programami zarządzanymi 

centralnie przez KE.  

Niniejsza analiza służyć ma zdefiniowaniu zakresu i charakteru ww. deficytu w odniesieniu do 

Programu LIFE - programu działań na rzecz środowiska i klimatu. Niezbędne jest precyzyjne 

zdefiniowanie przyczyn i uwarunkowań występujących deficytów oraz wskazanie alternatywnych 

i skutecznych narzędzi wspierania polskich beneficjentów w korzystaniu ze środków w sposób bardziej 

efektywny i nakierowany na zwiększenie udziału w przedsięwzięciach finansowanych ze środków UE 

innych niż EFSI.  

Wypracowanie ww. narzędzi i rozwiązań w bieżącej perspektywie finansowej 2014-2020 służyć będzie 

utworzeniu zintegrowanego systemu wspierania inwestycji rozwojowych po roku 2020. 

Efektem analizy będzie więc stworzenie katalogu rekomendacji w celu podniesienia efektywności 

wykorzystania dostępnych środków poprzez zwiększenie udziału polskich beneficjentów we 

wskazanych programach. 

1.1 OPIS  ZASTOSOWANEJ  METODOLOGII 

Badanie zostało wykonane przy zastosowaniu następujących metod badawczych:  

DESK RESEARCH  

W ramach badania przeprowadzono badanie gabinetowe obejmujące analizę danych zastanych 

w zakresie dokumentów programowo-wdrożeniowych dla programu LIFE dostępnego dla polskich 

beneficjentów oraz wyników badań ewaluacyjnych i innych analiz dotyczących wdrażania programu 

LIFE. Dokonano analizy statystycznej udziału polskich beneficjentów w programie LIFE oraz analizy 

statystycznej w zakresie porównań międzynarodowych. 

WYWIADY POGŁĘBIONE IDI/TDI 

W ramach badania przeprowadzono 5 pogłębionych wywiadów indywidualnych i telefonicznych 

z przedstawicielami instytucji: NFOŚiGW (wywiad grupowy z 4 przedstawicielami), Ministerstwa 

Rozwoju i Inwestycji- KPK Horyzont, Komisji Europejskiej (EASME), Ministerstwa Środowiska oraz 10 

wywiadów z wnioskodawcami i 2 wywiady z przedstawicielami KPK w Hiszpanii i Czechach. 
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ANKIETA CAWI 

Do beneficjentów programu LIFE, zarówno koordynatorów projektów polskich, jak i uczestników 

projektów koordynowanych przez podmioty zagraniczne, a także do nieskutecznych wnioskodawców, 

skierowano ankietę CAWI. Ankietę rozesłano do 65 adresatów (niestety wiele z tych adresów e-mail 

już nie istniało i nie było możliwości dotarcia do beneficjenta), uzyskano zwrot 24 ankiet (37%). 

STUDIA PRZYPADKU 

W ramach badania zrealizowano 2 studia przypadku dotyczące Hiszpanii i Czech. Informacje do studiów 

przypadku zbierano w oparciu o: analizę statystyczną danych międzynarodowych dla programu LIFE, 

wywiady pogłębione z przedstawicielem KE oraz z przedstawicielami krajowych punktów 

kontaktowych, analizę dokumentacji programowej. 

PANEL EKSPERTÓW 

Wstępna wersja raportu zawierającego weryfikację przyczyn sytuacji dotyczącej korzystania przez 

polskich beneficjentów ze środków programu oraz projekt rekomendacji w celu poprawy sytuacji 

została zaopiniowana w ramach panelu eksperckiego, w którym wzięli udział przedstawiciele 

NFOŚiGW, MŚ oraz MIiR.  
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2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU LIFE  

Program LIFE funkcjonuje od 1992 roku. Podstawą do jego utworzenia było przyjęcie Jednolitego Aktu 

Europejskiego (1989 r.) oraz V Programu Działań na Rzecz Środowiska (1993) – dokumentów, które 

zapewniły ochronie środowiska i polityce ekologicznej silną podstawę traktatową oraz wyznaczyły 

kierunek działań Wspólnoty, w tym także Programu LIFE. Przez dwadzieścia sześć lat funkcjonowania 

Program LIFE ewoluował wraz z przyjęciem nowych krajów członkowskich do UE i coraz większą 

świadomością wyzwań i odpowiedzialności stojących przez Wspólnotą w zakresie ochrony środowiska. 

Mimo zachodzących zmian, Program LIFE ciągle pozostaje jedynym instrumentem finansowym UE 

dedykowanym współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz 

wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. A cel Programu LIFE - wspieranie 

procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym 

zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, 

w tym przyrody, nadal pozostaje aktualny.  

W pierwszych edycjach programu: LIFE I (1992-1995), LIFE II (1996-1999), LIFE III (2000-2007), 

sukcesywnie zwiększano budżet programu wspierając coraz większą liczbę projektów, coraz większą 

wagę przykładano także do projektów związanych z ochroną przyrody. Wydzielono także specjalny 

budżet dla projektów z krajów, które dopiero ubiegały się o przyjęcie do UE. Również w tym czasie 

(1999 r.) KE zorganizowała pierwszy „tydzień LIFE” – spotkanie podmiotów związanych z LIFE 

i realizujących projekty, który na stałe wpisał się w roczny kalendarz LIFE w postaci „Green week”.  

Kolejna, czwarta edycja Programu LIFE, funkcjonująca jako Instrument finansowy LIFE+, wdrażana była 

w latach 2007-2013. Z punktu widzenia Polski czwarta edycja Programu LIFE była przełomowa, gdyż od 

tej edycji znacząco wzrosła zarówno liczba polskich wnioskodawców aplikujących o środki, jak 

i beneficjentów realizujących projekty w Programie LIFE. W ramach Instrumentu finansowego LIFE+ 

wyodrębniono trzy komponenty: I. Przyroda i różnorodność biologiczna, II. Polityka i zarządzanie 

w zakresie środowiska oraz nowy komponent III. Informacja i komunikacja – skierowany na realizację 

kampanii informacyjnych i podnoszących świadomość w zakresie ochrony środowiska, ochrony 

przyrody, a także związanych z zapobieganiem pożarom lasów. Znaczącą modyfikacją w stosunku do 

poprzednich edycji Programu LIFE było również przeznaczenie minimum 50% budżetu Instrumentu 

LIFE+ (50% z 2,1 mld EUR) na realizację projektów służących wdrażaniu dyrektyw ptasiej i siedliskowej, 

rozwoju sieci Natura 2000, jak również służących zapobieganiu zmniejszania różnorodności 

biologicznej. W poprzedniej perspektywie finansowej Instrument finansowy LIFE+ odegrał znaczącą 

rolę w finansowaniu szeroko pojętej ochrony środowiska, w szczególności ochrony różnorodności 

biologicznej w Polsce – w latach 2007-2013 Komisja Europejska dofinansowała ponad 60 przedsięwzięć 

realizowanych na terenie Polski, o łącznej całkowitej wartości 156 mln EUR, przeznaczając na ten cel 

około 80 mln EUR, co przełożyło się na ponad 90% wykorzystania alokacji przypisanej Polsce. 

Obecnie realizowana jest piąta edycja Programu LIFE - program działań na rzecz środowiska i klimatu 

(2014-2020). W stosunku do poprzedniej edycji uległ zwiększeniu budżet programu do ponad 3,4 mld 

EUR. Wyodrębniono również dwa podprogramy – jeden na rzecz środowiska, a drugi na rzecz klimatu, 

z odrębnym budżetem. Wdrażanie Programu LIFE opiera się na dwóch Wieloletnich Programach Prac 

– pierwszy z nich 2014-2017 został zakończony, drugi – 2018-2020 zostanie opublikowany w I kwartale 

2018 r.  

W całym okresie wdrażania Programu LIFE wsparcie otrzymało ponad 4 600 projektów, na których 

dofinansowanie Komisja Europejska przeznaczyła kwotę ponad 3,5 mld EUR. 
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Za wdrażanie Programu LIFE w Polsce, na mocy porozumienia z Ministrem Środowiska z 2008 r., 

odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, pełniąc jednocześnie rolę Krajowego Punktu 

Kontaktowego LIFE.  

2.1 FINANSOWANE  DZIAŁANIA 

Program LIFE 2014-2020 oferuje wsparcie w ramach dwóch podprogramów działań – Podprogram na 

rzecz środowiska i Podprogram na rzecz klimatu. Każdy podprogram obejmuje trzy obszary 

priorytetowe zgodnie ze poniższym schematem:  

 

*zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r.,  

tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu” 

W odróżnieniu od funduszy strukturalnych, w Programie LIFE Komisja Europejska nie definiuje 

zamkniętego katalogu typów przedsięwzięć, które kwalifikują się do dofinansowania. Zakres 

tematyczny wsparcia oferowanego w Programie LIFE wyznaczają cele szczegółowe określone 

w Rozporządzeniu powołującym Program LIFE1, które są dość ogólne i są tożsame ze strategicznymi 

celami Wspólnoty w obszarze ochrony środowiska i klimatu. Uszczegółowieniem celów są priorytety 

tematyczne określne w załączniku nr 3 do Rozporządzeniu powołującym Program LIFE, przy czym mają 

one również charakter kierunkowy i zostały zdefiniowane wyłącznie dla Podprogramu na rzecz 

środowiska. 

W Wieloletnich Programach Prac oraz rokrocznie w zaproszeniach do składania wniosków KE określa 

dodatkowo preferowaną, priorytetową tematykę projektów – tzw. tematy projektów (dla każdego 

obszaru priorytetowego), która leży w obszarze szczególnego zainteresowania Komisji Europejskiej. 

Nie jest to jednak katalog zamknięty. Wnioski LIFE wpisujące się we wskazaną tematykę uzyskują 

dodatkowe punkty na etapie oceny wniosku.  

KE definiuje również rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania. Jest to kluczowy 

element, który wyróżnia Program LIFE na tle innych programów i funduszy UE. Wsparciem w ramach 

Programu LIFE mogą zostać objęte następujące rodzaje projektów: 

• projekty pilotażowe – w których zastosowano techniki lub metody nigdzie wcześniej 

niestosowane lub nietestowane, zapewniające potencjalne korzyści dla środowiska lub klimatu 

w porównaniu z istniejącymi najlepszymi praktykami i które będzie można następnie 

zastosować w podobnych sytuacjach na szerszą skalę;  

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań 

na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 
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• projekty demonstracyjne – polegające na zastosowaniu w praktyce, testowaniu, ocenie 

i rozpowszechnianiu działań, metodyk lub podejść, które są nowe lub nieznane w określonym 

kontekście geograficznym, ekologicznym, społeczno-ekonomicznym, a które mogłyby być 

zastosowane w innym miejscu w podobnych okolicznościach; 

• projekty dotyczące najlepszych praktyk – stosujące odpowiednie, efektywne pod względem 

kosztów i nowoczesne techniki, metody i podejścia, biorąc pod uwagę szczególny kontekst 

projektu;  

• projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia świadomości i rozpowszechniania informacji 

– projekty mające na celu wspieranie komunikacji, rozpowszechnianie informacji  

i zwiększanie poziomu świadomości w zakresie podprogramów działań na rzecz środowiska  

i klimatu. 

Poniższa tabela zawiera rodzaje projektów, na które można składać wnioski w poszczególnych 

obszarach priorytetowych. 

TABELA 1. RODZAJE PROJEKTÓW, NA KTÓRE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW 

PRIORYTETOWYCH 

PODPROGRAM OBSZAR PRIORYTETOWY RODZAJE PROJEKTÓW TRADYCYJNYCH 

Podprogram 

działań na rzecz 

środowiska 

Ochrona środowiska i efektywne 

gospodarowanie zasobami 
Projekty demonstracyjne i pilotażowe 

Przyroda i różnorodność 

biologiczna 

Projekty demonstracyjne, pilotażowe i dotyczące najlepszych 

praktyk 

Zarządzanie i informacja w 

zakresie środowiska 

Projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia świadomości i 

rozpowszechniania informacji 

Podprogram 

działań na rzecz 

klimatu 

Ograniczenie wpływu człowieka 

na klimat 

Projekty demonstracyjne, pilotażowe i dotyczące najlepszych 

praktyk 

Dostosowanie się do zmian 

klimatu 

Projekty demonstracyjne, pilotażowe i dotyczące najlepszych 

praktyk 

Zarządzanie i informacja w 

zakresie klimatu 

Projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia świadomości i 

rozpowszechniania informacji 

Źródło: opracowanie własne 

Cechą charakterystyczną Programu LIFE, jak również czynnikiem utrudniającym skuteczne aplikowanie 

o środki szczególnie w przypadku mniej doświadczonych wnioskodawców, jest otwarty katalog typów 

przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie w Programie LIFE. W większym stopniu dotyczy to 

Podprogramu na rzecz klimatu, w mniejszym Podprogramu na rzecz środowiska. Podsumowując 

założenia, zawarte w Rozporządzeniu powołującym Program LIFE oraz w Wieloletnim Programie Prac, 

można stwierdzić, że w Programie LIFE wsparcie mogą uzyskać projekty, które przyczyniają się 

wdrożenia założeń polityki oraz prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska, ochrony klimatu 

oraz dostosowania do zmian klimatu, które w zależności od obszaru priorytetowego mają charakter 

demonstracyjny, pilotażowy, informacyjny lub obejmują wdrożenie działań uznanych za najlepsze 

praktyki. Przyjmując takie podejście Komisja Europejska stymuluje kreatywność Wnioskodawców, 

zachęcając do szukania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań problemów i wyzwań w obszarze 
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ochrony środowiska i klimatu, które jednocześnie prowadzą do realnych, wymiernych i długotrwałych 

rezultatów, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. 

2.1.1 KOMPLEMENTARNOŚĆ I SYNERGIA 

Co do zasady wsparcie oferowane w ramach innych programów, funduszy i instrumentów finansowych 

dostępnych na poziomie Komisji Europejskiej i poszczególnych krajów członkowskich powinno być 

komplementarne w stosunku do oferty Programu LIFE. Zgodnie z Rozporządzeniem powołującym 

Program LIFE Komisja Europejska i państwa członkowskie zapewniają koordynację pomiędzy 

programem LIFE a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem 

Społecznym, Funduszem Spójności, Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, a także Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim.  

O ile dość łatwe jest wyznaczenie demarkacji pomiędzy poszczególnymi programami wdrażanymi 

bezpośrednio przez KE (np. pomiędzy programami LIFE oraz HORYZONT), to w przypadku funduszy 

strukturalnych oraz innych programów i funduszy wdrażanych na poziomie krajowym jest to zadanie 

bardzo trudne metodologicznie, często niemożliwe lub wręcz niecelowe i nieefektywne2. Decydującym 

czynnikiem jest szeroki zakres tematyczny i otwarty charakter wsparcia oferowanego 

w Programie LIFE. Precyzyjna demarkacja pomiędzy Programem LIFE, funduszami strukturalnymi oraz 

innymi programami i funduszami wdrażanymi na poziomie krajowym wymagałaby wykluczenia 

możliwości finansowania bardzo wielu typów projektów oraz działań związanych z ochroną środowiska 

i klimatu, które mogą być potencjalnie finansowane w ramach Programu LIFE. Precyzyjna demarkacja 

znacznie ograniczyłaby więc zakres działań związanych z ochroną środowiska i klimatu możliwych do 

sfinansowania na poziomie krajowym. 

Analiza zakresu wsparcia oferowanego w Programie LIFE oraz w programach i funduszach wdrażanych 

na poziomie krajowym (przede wszystkim POIiŚ, POIR, RPO, MF EOG/NMF, NFOŚiGW, wfośigw, 

Fundusz Leśny) prowadzi do następujących wniosków: 

• W obszarach priorytetowych: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami 

(ENV), ograniczenie wpływu człowieka na klimat (CCM), dostosowanie do zmian klimatu (CCA) 

można mówić o komplementarnym uzupełnianiu oferty LIFE oraz programów 

i funduszy wdrażanych na poziomie krajowym. Co do zasady Program LIFE zakłada wsparcie 

nowatorskich rozwiązań w obszarze ochrony środowiska i klimatu o charakterze 

demonstracyjnym lub pilotażowym. Ponadto znacząco ograniczono w nim możliwości 

finansowania ogólnie dostępnych rozwiązań inwestycyjnych związanych z zakupem lub 

wytworzeniem sprzętu lub infrastruktury, tym samym oferowane wsparcie nie koncentruje się 

na powtarzalnych działaniach inwestycyjnych3. Wyjątkiem są działania zakładające 

wytworzenie prototypów, w których KE akceptuje koszty wytworzenia środków trwałych jako 
                                                           
2 Dla przykładu w obszarze przyroda i różnorodność biologiczna (NAT) wsparcie mogą uzyskać m.in. projekty dotyczące najlepszych praktyk, 
które służą poprawie stanu ochrony siedlisk lub gatunków, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ukierunkowane na obszary 
Natura 2000. Hipotetycznie istnieje kilka możliwości wyznaczenia precyzyjnej linii demarkacyjnej pomiędzy LIFE oraz POIiŚ i RPO, w których 
potencjalnie mogą być finansowane podobne działania. Jedną z możliwości jest przypisanie określonych gatunków i siedlisk do 
poszczególnych programów lub wykluczenie na poziomie krajowym możliwości pozyskania środków na ochronę gatunków i siedlisk 
priorytetowych, które są przedmiotem szczególnego zainteresowania w Programie LIFE. Przyjęcie takiego rozwiązania mocno 
skomplikowałoby jednak kompleksowe wdrażanie założeń planów zadań ochronnych i programów ochrony dla obszarów Natura 2000, które 
zwykle odnoszą się do wielu gatunków i siedlisk. Wypełnienie zobowiązań wynikających z dokumentów planistycznych w praktyce 
wymagałaby aplikowania do kilku programów.  

3 W przypadku zakupu sprzętu i infrastruktury co do zasady wydatkiem kwalifikowalnym są odpisy amortyzacyjne w okresie realizacji projektu, 
które dodatkowo ograniczone są do następujących pułapów: koszty infrastruktury: 25% całkowitego kosztu zakupu; koszty sprzętu: 50% 
całkowitego kosztu zakupu. Przytoczone ograniczenia nie obowiązują jedynie w stosunku do prototypów, w przypadku których 100% kosztów 
zakupu kwalifikuje się do współfinansowania, po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w Warunkach ogólnych. 
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koszty kwalifikowane. Programy i fundusze skierowane do samorządów, wdrażane na 

poziomie krajowym, w tym fundusze strukturalne, koncentrują się natomiast na finansowaniu 

działań o potwierdzonej skuteczności, przede wszystkim działań inwestycyjnych, 

obejmujących budowę i modernizację infrastruktury związanej z ochroną środowiska, ochroną 

klimatu lub dostosowaniem do zmian klimatu; 

• W niektórych obszarach tematycznych można mówić o częściowym nakładaniu się oferty LIFE 

oraz programów i funduszy wdrażanych na poziomie krajowym. Taka sytuacja dotyczy 

w mniejszym lub większym stopniu wszystkich obszarów priorytetowych, przede wszystkim: 

przyroda i różnorodność biologiczna (NAT), zarządzanie i informacja w zakresie środowiska 

(GIE), zarządzanie i informacja w zakresie klimatu (GIC). W ramach POIiŚ 2014-2020, RPO 2014-

2020, NFOŚiGW, wfośigw oraz Funduszu Leśnego istnieje lub istniała po roku 2013 możliwość 

pozyskania środków na działania związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk na 

obszarach Natura 2000, zwalczaniem inwazyjnych gatunków obcych, jak również na działania 

informacyjne związane z ochroną środowiska i klimatu. Tego rodzaju działania potencjalnie 

mogą być przedmiotem finansowania w Programie LIFE, po spełnieniu określonych warunków 

(m.in. odpowiednia skala, europejska wartość dodana). Zjawisko nakładania się oferty LIFE 

oraz programów wdrażanych na poziomie krajowym wystąpiło również w obszarach 

priorytetowych: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (ENV), 

ograniczenie wpływu człowieka na klimat (CCM), dostosowanie się do zmian klimatu (CCA). 

W ramach POIR 2014-2020 oraz RPO 2014-2020 finansowane są różnego rodzaju działania 

ukierunkowane na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Przedmiotem wsparcia są 

m.in. prace badawczo-rozwojowe, jak również szeroki katalog działań związanych 

z wdrożeniem, testowaniem i komercjalizacją wyników prac badawczo-rozwojowych. 

Częściowo ten zakres pokrywa się z ofertą LIFE, w obszarze wdrożenia, demonstracji 

i testowania wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących ochrony środowiska i klimatu. 

Należy jednak podkreślić, że większe znaczenie z punktu widzenia Komisji Europejskiej ma 

stymulowanie synergii projektów (np. poprzez premiowanie projektów, które przewidują 

zastosowanie rozwiązań, metod lub podejść opracowanych w projektach z programu Horyzont 2020, 

czy wcześniej programów ramowych), niż precyzyjne wyznaczanie linii demarkacyjnej pomiędzy 

programami. Istotne z punktu widzenia KE jest, by projekty LIFE były w swoim zakresie spójne 

z projektami realizowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz programu Horyzont 2020, a jednocześnie nie 

wystąpiła sytuacja podwójnego finansowania. LIFE przedstawiany jest niekiedy jako program „ostatniej 

szansy” - teoretycznie o środki LIFE powinny ubiegać się przedsięwzięcia związane z ochroną 

środowiska i klimatu, które nie znajdują możliwości finansowania z innych programów i funduszy. 

W związku z powyższym Komisja Europejska wymaga od Wnioskodawcy (formularz A7 wniosku) 

szczegółowej informacji o uzyskanych dofinansowaniach oraz o możliwościach finansowania projektu 

LIFE z innych źródeł. Potencjalna możliwość pozyskania środków na określone działania (np. związane 

z ochroną priorytetowych gatunków i siedlisk przyrodniczych) na poziomie krajowym (np. w ramach 

programów strukturalnych) ogranicza możliwości aplikowania o środki na finansowanie lub 

współfinansowanie podobnych działań do Programu LIFE. Jak wynika z informacji uzyskanych 

w ramach wywiadów pogłębionych, wnioskodawcy, którzy posiadają duże doświadczanie 

w aplikowaniu do LIFE, radzą sobie z tym ograniczeniem, jednak uzasadnienie wniosku zawierającego 
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działania, które mogą być potencjalnie dofinansowane na poziomie krajowym, musi być odpowiednio 

rozbudowane.  

Z punktu widzenia celów niniejszego badania bardzo istotna jest odpowiedź na pytanie: Czy faktycznie 

doszło lub dochodzi do konkurowania o środki pomiędzy LIFE a programami i funduszami wdrażanymi 

na poziomie krajowym? Biorąc pod uwagę wyniki prowadzonych analiz na powyższe pytanie należy 

odpowiedzieć twierdząco, szczególnie w przypadku naborów realizowanych w latach 2015-2017. 

Oferta programów i funduszy wdrażanych na poziomie krajowym była w tych latach pod wieloma 

względami bardziej atrakcyjna od oferty LIFE. Wpływ na to mają następujące czynniki: 

• W obszarach priorytetowych: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami 

(ENV), ograniczenie wpływu człowieka na klimat (CCM), dostosowanie się do zmian klimatu 

(CCA) kluczowym czynnikiem są ograniczenia dla finansowania nieinnowacyjnych działań 

inwestycyjnych w Programie LIFE. Mimo, że w tych obszarach można mówić 

o komplementarnym uzupełnianiu oferty LIFE oraz programów i funduszy wdrażanych na 

poziomie krajowym, to jednak priorytetem części grup potencjalnych beneficjentów, 

w szczególności samorządów, jest realizacja nieinnowacyjnych działań inwestycyjnych 

obejmujących budowę i modernizację infrastruktury związanej z ochroną środowiska  

i klimatu (np. budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, 

zakładów zagospodarowania odpadów, instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych do powietrza), jak również innej infrastruktury. Z tego względu niektóre 

grupy beneficjentów, w szczególności samorządy, w pierwszej kolejności sięgają po środki  

z funduszy strukturalnych, a dopiero po ich wyczerpaniu interesują się aplikowaniem do 

innych, bardziej wymagających programów (w tym LIFE). Jednostki samorządowe w latach 

2015-2017 koncentrowały się przede wszystkim na przygotowaniu przedsięwzięć 

infrastrukturalnych i pozyskaniu środków na ich realizację z funduszy strukturalnych.  

W przypadku przedsiębiorców, fundusze strukturalne również stanowiły priorytet, co prawda 

w większości programów (POIR, RPO) istnieje konieczność wdrożenia innowacyjnych 

rozwiązań technologicznych, jednak nie występują ograniczenia dotyczące wykorzystania 

infrastruktury sfinansowanej ze środków dotacji do celów komercyjnych (LIFE formułuje tego 

rodzaju ograniczania); 

• W obszarach priorytetowych: przyroda i różnorodność biologiczna (NAT), zarządzanie 

i informacja w zakresie środowiska (GIE), zarządzanie i informacja w zakresie klimatu (GIC) 

kluczowym czynnikiem była faktyczna dostępność środków w Programie LIFE. Aplikowanie do 

LIFE wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów, dotyczących m.in. skali geograficznej 

podejmowanych działań, zaangażowania partnerów, gotowości projektu od realizacji, co ma 

bezpośrednie przełożenie na czas oraz koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. 

Natomiast prawdopodobieństwo sukcesu (pozyskania środków) na działania związane 

z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000, zwalczaniem 

inwazyjnych gatunków obcych, jak również na działania informacyjne związane z ochroną 

środowiska i klimatu jest mniejsze niż w przypadku programów i funduszy wdrażanych na 

poziomie krajowym. Ponadto LIFE nie dopuszcza finansowania tzw. powtarzalnych działań 

ochronnych, które często są przedmiotem PZO dla obszarów Natura 2000, stąd jest mniej 

atrakcyjny np. od POIiŚ, w którym beneficjent może uzyskać wsparcie na realizację większości 

zadań ochronnych wynikających z dokumentów zarządczych dla obszarów Natura 2000. 

Ponadto w POIiŚ część beneficjentów (GDOŚ i podległe RDOSie, oraz Lasy Państwowe) miała 

możliwość ubiegania się o środki na realizację kompleksowych wieloletnich projektów 
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dotyczących ochrony gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000 w trybie 

pozakonkursowym. 

Z punktu widzenia celów niniejszego badania bardzo istotna jest również odpowiedź na pytanie: Czy 

na poziomie programów związanych z ochroną środowiska i klimatu oraz instytucji zaangażowanych w 

ich wdrażanie istnieją mechanizmy stymulujące synergię projektów realizowanych w Programie LIFE 

oraz innych programach i funduszach? Jak również, czy zjawisko synergii faktycznie występuje? 

Komisja Europejska przykłada dużą wagę do tego zagadnienia i zobowiązuje kraje członkowskie do 

wdrożenia mechanizmów stymulujących synergię projektów realizowanych w ramach różnych 

programów i funduszy. Ma to związek ze specyfiką działań w obszarze ochrony środowiska, klimatu, 

jak również rozwoju i komercjalizacją innowacji związanych z ochroną środowiska i klimatu. Osiągnięcie 

istotnych, odczuwalnych i trwałych efektów w określonym obszarze polityki lub na określonym 

obszarze geograficznym wymaga zwykle podejmowania wielu, powiązanych ze sobą działań. 

W związku z powyższym w piątej edycji Programu LIFE pojawił się nowy mechanizm – projekty 

zintegrowane, który został szerzej opisany w kolejnym rozdziale. 

Analiza dokumentów dotyczących programów i funduszy wdrażanych na poziomie krajowym wskazuje, 

że jedynie w ramach POIiŚ 2014-2020 (działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna) 

i NFOŚiGW, zastosowano mechanizmy stymulujące synergię. W przypadku POIiŚ na dodatkowe punkty 

mogą liczyć projekty, które zakładają zastosowanie rozwiązań sprawdzonych w projektach 

finansowanych w ramach Programu LIFE lub stanowią element planu finansowego projektu 

zintegrowanego LIFE. W pozostałych programach nie zidentyfikowano tego rodzaju zapisów. 

W przypadku NFOŚiGW, w celu przeciwdziałania konkurowaniu i wypieraniu środków UE, przez środki 

krajowe, wykluczono możliwość finansowania działań, które mogą uzyskać finansowanie ze źródeł UE. 

Czynnikiem sprzyjającym synergii, który można uznać za dobrą praktykę, jest również współpraca 

robocza pomiędzy przedstawicielami KPK dla Programu LIFE oraz HORYZONT. Programy te są ściśle ze 

sobą powiązane ze względu na grupę docelową oraz komplementarność oferowanego wsparcia. 

Przedstawiciele KPK dla Programu HORYZONT uczestniczyli w działaniach informacyjnych (np. dni 

otwarte) organizowanych przez KPK dla Programu LIFE.  

Można również zidentyfikować przykłady synergii projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013 

w ramach LIFE+ i POIiŚ 2007-2013, głównie w obszarze ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej, 

mimo braku sformalizowanych mechanizmów stymulujących tego rodzaju powiązania. 

Biorąc pod uwagę zakres tematyczny oferowanego wsparcia, w ramach podsumowania należy 

stwierdzić, że Program LIFE, jest mniej atrakcyjny w stosunku do programów i funduszy dostępnych 

na poziomie krajowym, w tym w szczególności w stosunku do funduszy strukturalnych. Beneficjenci 

w pierwszej kolejności sięgają po środki dostępne na poziomie krajowym, a dopiero po wyczerpaniu 

możliwości aplikowania, najczęściej wynikającej z wyczerpania alokacji, decydują się na aplikowanie do 

LIFE. W szczególności dotyczy to jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców, dla których priorytet 

stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową lub modernizacją infrastruktury związanej 

z ochroną środowiska, klimatu oraz dostosowaniem do jego zmian. Duża zaletą Programu LIFE jest 

otwarty charakter tematyczny – można uzyskać środki na realizację przedsięwzięć związanych 

z rozwiązaniem niestandardowych problemów w obszarze ochrony środowiska lub klimatu. Ponadto 

katalog działań, które mogą być realizowane w ramach projektu jest bardzo szeroki i podporządkowany 

celom, które zamierza osiągnąć beneficjent. Dużą zaletą w stosunku do programów i funduszy 

dostępnych na poziomie krajowym są również założenia dotyczące skali oraz okresu realizacji 

przedsięwzięć. Program LIFE dopuszcza, a nawet preferuje realizację kompleksowych, wieloletnich 
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projektów. Tymczasem w programach dostępnych na poziomie krajowym dość często występują 

ograniczenia dotyczące zakresu tematycznego (standardowe, sprawdzone działania), czasu realizacji 

(krótki okres realizacji przedsięwzięć, niekiedy ograniczony do jednego roku), budżetu (określona lub 

preferowana minimalna lub maksymalna wartość projektu). 

2.2 ZASADY  FINANSOWANIA  PRZEDSIĘWZIĘĆ  

2.2.1 ZASADY FINANSOWANIA NA POZIOMIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

W Programie LIFE można wyróżnić trzy zasadnicze rodzaje projektów: tzw. projekty tradycyjne, 

projekty zintegrowane oraz projekty budowania potencjału, które różnią się pod względem zasad 

finansowania. 

PROJEKTY TRADYCYJNE 

Największą grupą w ujęciu ilościowym i wartościowym są projekty tradycyjne. Maksymalny poziom 

współfinansowania projektów tradycyjnych w I Wieloletnim Programie Prac (2014-2017) wynosił do 

60% kosztów kwalifikowanych dla wszystkich obszarów priorytetowych. W II Wieloletnim Programie 

Prac, który będzie obowiązywał w latach 2018-2020, poziom ten będzie wynosić do 55% kosztów 

kwalifikowalnych4. Wyjątek stanowią projekty realizowane w ramach obszaru priorytetowego 

Przyroda i różnorodność biologiczna (NAT), które dotyczą priorytetowych siedlisk lub gatunków5 - 

wówczas dofinansowanie kształtuje się na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych przez cały okres 

wdrażania Programu LIFE (2014-2020).  

Wnioskodawca musi zapewnić środki finansowe6 na pokrycie nieobjętych dotacją kosztów realizacji 

przedsięwzięcia. Możliwe jest uzyskanie zewnętrznego współfinansowania projektu (np. ze środków 

NFOŚiGW). Niemniej jednak podmiot realizujący projekt, jak również wszyscy współbeneficjenci (jeżeli 

przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie), zawsze muszą wykazać zaangażowanie środków 

własnych w realizację projektów. Komisja Europejska nie określa wysokości, czy podziału kwoty 

niezbędnej do zabudżetowania przedsięwzięcia, nie mniej jednak własny wkład finansowy 

beneficjentów postrzegany jest jako dowód ich finansowego zaangażowania w realizację celów 

projektu (niski wkład własny mógłby być interpretowany na etapie oceny jako brak takiego 

zaangażowania). 

Co istotne, jeżeli w realizację projektu zaangażowane są organy publiczne, to suma ich wkładu 

finansowego do budżetu projektu musi przekraczać (o co najmniej 2%) sumę kosztów wynagrodzeń 

personelu stałego (tj. stałych pracowników instytucji, zatrudnionych przed rozpoczęciem realizacji 

projektu lub podpisaniem umowy, nieuważanych za personel dodatkowy) rozliczanych w ramach 

projektu. Jest to tzw. zasada 102%, która znacząco ogranicza możliwość rozliczenia w projekcie kosztów 

zatrudnienia stałych pracowników instytucji publicznych, a co za tym idzie ogranicza możliwość 

zaangażowania stałych pracowników na etapie realizacji projektu. 

Co do zasady za kwalifikowane uznawane są wszystkie koszty uzasadnione merytorycznie, niezbędne 

do realizacji projektu, które znajdują się w zaakceptowanym wniosku LIFE (stanowi on załącznik do 

                                                           
4 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu 
działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007. 

5 w rozumieniu Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

6 Niedopuszczalny jest wkład „niepieniężny” np. wolontariat oraz „wkład rzeczowy” (towary i usługi dla których nie jest przewidziany przepływ 
gotówki), wkład własny nie może obejmować finansowania uzyskanego z innych publicznych lub prywatnych źródeł przeznaczonych 
konkretnie na dany projekt lub jego część (środki te powinny być zgłoszone jako inny rodzaj współfinansowania). 
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umowy z KE). W LIFE obowiązują jednak pewne ograniczenia dotyczące kwalifikowania niektórych 

kosztów. Najistotniejsze dotyczą: 

• zakupu i/lub dzierżawy gruntu – wydatki związane z zakupem i/lub dzierżawą gruntów 

finansowane są jedynie w ramach obszaru priorytetowego przyroda i różnorodność biologiczna 

(NAT) oraz Podprogramu na rzecz klimatu i muszą spełnić łącznie 11 warunków, by zostać 

uznane za kwalifikowane,  

• małej infrastruktury turystycznej – wydatki związane z budową lub modernizacją małej 

infrastruktury turystycznej finansowane są jedynie do wysokości 10% budżetu konkretnych 

działań ochronnych w obszarze priorytetowym Przyroda i różnorodność biologiczna, 

• środków trwałych - kwalifikowane są jedynie koszty amortyzacji, dodatkowo ograniczone do 

następujących pułapów: 25% całkowitego kosztu nabycia w przypadku infrastruktury oraz 50% 

całkowitego kosztu nabycia w przypadku sprzętu7. 

Ponadto wydatki w ramach projektu LIFE, zgodnie ze swoją specyfiką, bądź przeznaczeniem, 

klasyfikowane są w kilkunastu kategoriach, z czego jedna – koszty zewnętrzne związane 

z podwykonawstwem, bez stosownego wyjaśnienia nie powinna przekraczać 35% łącznego budżetu 

projektu. Wnioskodawcy aplikujący w obszarze przyroda i różnorodność biologiczna (NAT) powinni 

przeznaczyć przynajmniej 25% całkowitego budżetu projektu na konkretne działania związane 

z ochroną (tzw. zasada 25%). 

Powyższe szczegółowe warunki dotyczące kwalifikowania wydatków stanowią czynnik ograniczający 

zainteresowanie realizacją projektów w ramach Programu LIFE dużej grupy potencjalnych 

beneficjentów, w tym jednostek samorządowych, przedsiębiorców oraz jednostek naukowych 

i badawczych, przy czym dotyczy to przede wszystkim mniej doświadczonych wnioskodawców. 

Odstępstwa od opisanych zasad są możliwe (dopuszcza je Komisja Europejska),  

a kluczowe znaczenie ma jakość uzasadnienia odstępstw8. 

Dużym udogodnieniem w Programie LIFE jest możliwość rozliczenia kosztów ogólnych (tzw. overhead) 

w formie ryczałtu. Koszty te nie muszą być poparte dokumentami księgowymi, jednak nie mogą 

przekroczyć 7% całkowitej kwoty faktycznie poniesionych kwalifikowanych kosztów bezpośrednich9. 

Co do zasady zryczałtowana kwota ma pokryć ogólne koszty pośrednie potrzebne do zatrudnienia, 

zarządzania, przysposobienia i wsparcia, bezpośrednio lub pośrednio, personelu pracującego przy 

projekcie.  

W dokumencie regulującym zasady kwalifikowania wydatków Komisja Europejska zastrzega, 

iż ostateczne uznanie poniesionych w ramach projektu kosztów za kwalifikowane, a co za tym idzie 

ich rozliczenie i refundowanie, następuje po zaakceptowaniu sprawozdania końcowego z realizacji 

przedsięwzięcia przez Komisję Europejską. W przypadku funduszy strukturalnych potwierdzenie 

kwalifikowalności poniesionych wydatków następuje natomiast co do zasady po zatwierdzeniu 

                                                           
7 Zasada ta nie dotyczy kosztów nabycia środków trwałych przez organy publiczne i organizacje non-profit realizujących projekty w obszarze 
priorytetowym: przyroda i różnorodność biologiczna (NAT) (po spełnieniu dodatkowych warunków), jak również nabycia komponentów 
prototypu, tj. infrastruktury oraz/lub sprzętu specjalnie stworzonego na potrzeby wdrożenia projektu, który nigdy nie był komercjalizowany 
oraz/lub nie jest dostępny jako produkt seryjny.  

8 Tu ogromną rolę odgrywa KPK jako jednostka doradcza.  

9 Z wyłączeniem kosztów zakupu/dzierżawy gruntów. 
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kolejnych wniosków o płatność pośrednią, przedkładanych zwykle z częstotliwością kwartalną10. 

Realizacja projektów w ramach LIFE obarczone jest więc dużo większą niepewnością i ryzykiem 

finansowym, gdyż zasadnicza weryfikacja kwalifikowalności wydatków następuje dopiero po 

zamknięciu i rozliczeniu całego przedsięwzięcia.  

W przypadku funduszy strukturalnych oraz funduszy krajowych czynnikiem ograniczającym możliwość 

udzielenia wsparcia są limity dotyczące pomocy publicznej11. Ograniczenie to dotyczy przede 

wszystkim przedsiębiorców oraz innych podmiotów prowadzących działalność komercyjną. 

Dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE, pochodzące bezpośrednio z Komisji Europejskiej, 

co do zasady nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej i nie łamie postanowień Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, co jest niewątpliwie czynnikiem korzystnym z punktu widzenia 

niektórych grup beneficjentów oraz typów projektów. 

PROJEKTY ZINTEGROWANE 

Nowym instrumentem wprowadzonym w Programie LIFE w perspektywie finansowej 2014-2020 są 

projekty zintegrowane. Celem projektów zintegrowanych jest wdrażanie na dużą skalę terytorialną, 

w szczególności w wymiarze regionalnym, ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym 

planów lub strategii działań na rzecz środowiska i klimatu wymaganych przez unijne przepisy prawne, 

opracowanych zgodnie z innymi aktami unijnymi lub opracowanych przez organy państw 

członkowskich. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Komisję Europejską projekty zintegrowane 

powinny być realizowane przede wszystkim w obszarach: dotyczących przyrody (w tym m.in. 

zarządzania siecią Natura 2000), wody, odpadów, powietrza, a także mitygacji i adaptacji do zmian 

klimatu. Projekt zintegrowany powinien obejmować realizację wielu powiązanych przedsięwzięć, które 

służą osiągnieciu założonego celu. Jednocześnie projekty te muszą zapewnić szerokie zaangażowanie 

zainteresowanych stron, a także promować i inicjować skoordynowane wykorzystanie innych źródeł 

finansowania. Warunkiem pozytywnej oceny projektu przez KE jest także zaangażowanie co najmniej 

jednego innego unijnego, krajowego lub prywatnego źródła finansowania całego przedsięwzięcia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem powołującym Program LIFE w okresie wdrażania Programu LIFE (2014-

2020) Komisja Europejska zapewnia równowagę geograficzną projektów zintegrowanych poprzez 

orientacyjne przyznanie co najmniej trzech projektów zintegrowanych każdemu państwu 

członkowskiemu, w tym co najmniej jednego projektu zintegrowanego w ramach Podprogramu na 

rzecz środowiska oraz co najmniej jednego projektu zintegrowanego Podprogramu na rzecz klimatu. 

Poziom finansowania projektów zintegrowanych w całym okresie wdrażania LIFE wynosi 60% kosztów 

kwalifikowanych.  

Nabór projektów zintegrowanych odbywa się rokrocznie na podstawie wspólnego zaproszenia do 

składania wniosków publikowanego przez KE. Wybór przedsięwzięć odbywa się dwuetapowo – 

w pierwszym etapie Wnioskodawcy składają tzw. fiszkę projektu wraz z planem finansowym (zgodnie 

z wymogami określonymi w ogłoszeniu). Po pozytywnej ocenie fiszki projektu wybrani wnioskodawcy 

zostają poproszeni o złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie. 

Dotychczas KE dofinansowała jeden polski projekt zintegrowany, którego założenia przedstawiono 

w poniższej tabeli. 

                                                           
10 Kwalifikowalność wydatków zatwierdzonych w ramach wniosku o płatność pośrednią może być podważona, np. w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości na etapie prowadzonych szczegółowych kontroli, jednak sam moment zasadniczej weryfikacji kwalifikowalności wydatków 
odbywa się na etapie weryfikacji wniosków o płatność pośrednia.  

11 Limity wynikające z zasady de minimis oraz limity ustalone na etapie notyfikacji pomocy publicznej. 
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Tytuł projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej 
atmosferze (beneficjent wiodący: Samorząd Województwa Małopolskiego, wartość projektu: 16,8 mln EUR, 
dofinansowanie UE: 9,9 mln EUR; okres realizacji: 2015-2023).  

Celem projektu jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały 
zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, jak również efektywne 
wykorzystanie dostępnych środków unijnych i krajowych przeznaczonych na poprawę jakości powietrza. Projekt 
angażuje łącznie 62 partnerów Polski, Czech, Słowacji i Belgii. W wyniku realizacji projektu powstała m.in. sieć 
Eko-doradców w gminach województwa małopolskiego. Podstawowym zadaniem doradców jest wspieranie 
samorządów w procesie wdrażanie Programu ochrony powietrza na poziomie poszczególnych gmin, mobilizacja 
mieszkańców do włączenia się w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, jak również pozyskanie środki 
zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń. W projekcie założono również utworzenie 
Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów 
lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań w obszarze ochrony powietrza. Jednym z 
efektów projektu będzie również opracowanie międzyregionalnej baza źródeł emisji dla Małopolski, Czech i 
Słowacji, posiadająca funkcjonalność modelowaniem jakości powietrza. 

Działania podjęte w trzech pierwszych latach realizacji projektu mają szeroki zasięg oraz bardzo wymierne 
efekty, w tym finansowe. Do końca 2017 roku Eko-doradcy zorganizowali 1,3 tys. spotkań dla 24 tys. 
mieszkańców, udzielili porad dla 155 tys. mieszkańców, zorganizowali 300 warsztatów w szkołach dla 15 tys. 
dzieci, przeprowadzili 1000 badań termowizyjnych oraz 680 kontroli, jak również przygotowali 130 wniosków 
o dofinansowanie projektów związanych z ochroną powietrza o wartości około 150 mln PLN. 

Podmioty przygotowujące i realizujące projekty zintegrowane mogą liczyć na preferencje ze strony 

Komisji Europejskiej. W przypadku akceptacji przez Komisję Europejską wstępnej koncepcji projektu 

zintegrowanego wnioskodawca może liczyć na wsparcie finansowe na przygotowanie pełnej 

koncepcji projektu. Jednocześnie projekty zintegrowane mają pierwszeństwo na etapie podziału 

dostępnej alokacji, tzn. są rozpatrywane w trybie indywidualnym i nie konkurują z projektami 

tradycyjnymi. Projekty zintegrowane są swoistym „generatorem” działań podejmowanych przez różne 

podmioty, skoncentrowane na jednym celu. Dzięki realizacji tego typu projektów możliwe jest 

kompleksowe, realne wdrożenie strategii lub planów istotnych z punktu widzenia całego regionu, kraju 

oraz UE. 

PROJEKTY BUDOWANIA POTENCJAŁU 

W perspektywie 2014-2020 w Programie LIFE pojawiła się również możliwość uzyskania środków na 

realizację projektów budowania potencjału. Komisja Europejska doceniła w ten sposób rolę 

Krajowych Punktów Kontaktowych LIFE w popularyzacji programu i podniesieniu jakości wniosków 

składanych do Programu LIFE. Komisji Europejska dofinansowuje w 100% działania związane 

z promocją LIFE w danym kraju, działania ukierunkowane na wsparcie wnioskodawców na etapie 

aplikowania o środki, a także działania ukierunkowane na zwiększanie kompetencji i rozwoju 

Krajowych Punktów Kontaktowych LIFE. O wsparcie na realizację tego rodzaju projektów mogą 

wnioskować jedynie wybrane kraje członkowskie UE, które spełniają kryteria dostępu dotyczące m. in.: 

poziomu wykorzystania alokacji krajowej w latach 2010-2012, wysokości PKB na jednego mieszkańca, 

czy terminu przystąpienia kraju do Wspólnoty. Polska skorzystała z tej szansy - NFOŚiGW, pełniący rolę 

Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE w Polsce realizuje Projekt Budowania Potencjału nr LIFE14 

CAP/PL/000011. 

GWARANCJE BANKOWE 

Komisja Europejska w przypadku niepewnej sytuacji finansowej wnioskodawcy może wymagać 

gwarancji bankowej na całkowite lub częściowe pokrycie kwoty stanowiącej płatność zaliczkową 

(prefinansowanie) projektu ze środków UE. Decyzja uzależniona jest od testu płynności finansowej, 
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przeprowadzanego na finansowym etapie wyboru dla prywatnych organizacji komercyjnych oraz 

prywatnych organizacji niekomercyjnych (organizacje pozarządowe). Ocenie opiera się na stosunku 

stosownych parametrów, m.in. tj. kapitał własny, wysokość aktywów obrotowych, zobowiązań, czy 

zadłużenia wnioskodawcy.  

2.2.2 WSPÓŁFINANSOWANIE NFOŚIGW 

Polscy wnioskodawcy aplikujący do Programu LIFE mają możliwość uzyskania dofinansowania ze 

środków NFOŚiGW. Podstawą udzielania dofinansowania jest Program priorytetowy NFOŚiGW: 

Współfinansowanie Programu LIFE, zatwierdzany przez Zarząd i Radę Nadzorczą NFOŚiGW. Przewiduje 

on dwie formy wsparcia: bezzwrotną (dotację) dla projektów tradycyjnych i zintegrowanych oraz 

zwrotną, w formie pożyczek na zachowanie płynności finansowej i wkładu własnego wnioskodawcy.  

Zgodnie z publikowanym aktualnie na stronach NFOŚiGW Programem priorytetowym NFOŚiGW: 

Współfinansowanie Programu LIFE w przypadku dotacji intensywność dofinansowania kształtuje się 

na poziomie od 10% do 40% kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju wnioskodawcy oraz 

obszaru priorytetowego, w ramach którego realizowany jest projekt LIFE. W przypadku przedsięwzięć 

realizowanych w ramach obszarów priorytetowych: przyroda i różnorodność biologiczna (NAT), 

zarządzanie i informacja w zakresie środowiska (GIE), zarządzanie i informacja w zakresie klimatu (GIC) 

beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do 35% kosztów kwalifikowalnych, w pozostałych 

obszarach obszarów priorytetowych - 30% kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowe obwarowania 

dotyczą spółek prawa handlowego, w przypadku których bez względu na obszar dofinansowanie 

dotacja NFOŚiGW wynosi do 10% kosztów kwalifikowanych oraz dużych przedsiębiorstw, które nie są 

uprawnione do uzyskania wsparcia w formie dotacji12. Państwowe jednostki budżetowe i „zielone 

gminy”13 mogą ubiegać się odpowiednio o 40% i 35% dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 

niezależnie do obszaru priorytetowego. Dodatkowo 5% (poza PJB i obszarami priorytetowymi NAT, GIE 

i GIC) mogą otrzymać przedsięwzięcia, które są zgodne z celami, o których mowa w art. 401c ust. 1–9a 

ustawy Prawo ochrony środowiska. 

W okresie 2014-2017, gdy poziom dofinansowania projektów przez KE wynosił do 60% kosztów 

kwalifikowanych, beneficjenci mogli więc liczyć na łączne dofinansowanie projektów ze środków KE 

i NFOŚiGW w formie dotacji do poziomu 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku państwowych 

jednostek budżetowych, do 95% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych typów 

beneficjentów14, z wyłączeniem spółek prawa handlowego, które mogą uzyskać łączne 

współfinansowanie ze środków KE i NFOŚiGW do poziomu 75%15 kosztów kwalifikowanych oraz dużych 

przedsiębiorstw, które mogą realizować projekty jedynie przy wsparciu KE.  

                                                           
12 Z wyłączeniem sytuacji, gdy pomoc udzielana beneficjentowi stanowi pomoc publiczną. W takim przypadku wielkość pomocy nie może 
przekraczać progów określonych w regulacjach dotyczących pomocy publicznej. 

13 Gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych, w których ponad 50% powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach 
przyrodniczych prawnie chronionych, czyli parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

14 Przytoczone maksymalne progi procentowe dotyczą łącznej wartości dofinansowania KE i NFOŚiGW w formie dotacji, przy czym warunkiem 
uzyskania wsparcia na wskazanym maksymalnym poziomie w obszarach priorytetowych ENV, CCA, CCM jest zgodność przedsięwzięcia 
z celami, o których mowa w art. 401c ust. 1–9a ustawy Prawo ochrony środowiska. Projekty, które nie spełniają tego warunku mogą liczyć na 
dofinansowanie pomniejszone o 5% w stosunku do przytoczonego progu. Warunek ten nie obejmuje jednak tzw. zielonych gmin.  

15 Z wyłączeniem sytuacji, gdy pomoc udzielana beneficjentowi stanowi pomoc publiczną. W takim przypadku wielkość pomocy nie może 
przekraczać progów określonych w regulacjach dotyczących pomocy publicznej. 
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Należy jednak mieć na uwadze, że w latach 2018-2020 poziom dofinansowania projektów przez KE 

zostanie zmniejszony do 55% kosztów kwalifikowanych16. Przy utrzymaniu w Programie 

priorytetowym NFOŚiGW: Współfinansowanie Programu LIFE dotychczasowych poziomów wsparcia ze 

strony NFOŚiGW warunki finansowe realizacji projektów LIFE będą mniej korzystne dla wszystkich grup 

beneficjentów. 

NFOŚiGW stosuje analogiczne jak w Programie LIFE zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów, co 

jest niezwykle korzystnym aspektem z punktu widzenia realizacji projektów. NFOŚiGW na etapie 

negocjacji warunków przyznania dofinansowania, na podstawie dokumentu Preferencji finansowania 

przez NFOŚiGW kosztów ponoszonych w projektach LIFE określa zakres kosztów, które będą 

finansowane ze środków NFOŚiGW, oczywiście w limicie przyznanej dotacji.  

Poza dotacjami NFOŚiGW oferuje także dwa rodzaje pożyczek dla beneficjentów realizujących projekty 

w ramach Programu LIFE. Pierwsza przeznaczona jest na zapewnienie wymaganego wkładu własnego 

wnioskodawcy, druga na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze 

środków Programu LIFE. Warunkiem ubiegania się o tę formę wsparcia jest zawarta umowa 

współfinansowania z NFOŚiGW, co oznacza, że podmioty, które nie korzystają z dofinansowania ze 

środków krajowych nie mogą skorzystać również z pożyczki. Nabór wniosków ogłaszany jest zazwyczaj 

w I kwartale danego roku na stronie NFOŚiGW i jest prowadzony jako nabór ciągły (wnioski ze sobą nie 

konkurują) do momentu wyczerpania alokacji. Wniosek o pożyczkę na zachowanie płynności 

finansowej projektu LIFE (nabór od 2014 r.) Wnioskodawcy mogą składać po zakwalifikowaniu się 

wniosku do fazy rewizji w ramach naboru wniosków KE.  

2.2.1 PODSUMOWANIE 

Biorąc pod uwagę zasady finansowania przedsięwzięć, w tym zasady dotyczące kosztów 

kwalifikowanych oraz oferowany poziom dofinansowania przedsięwzięć, należy stwierdzić, że Program 

LIFE jest dla wnioskodawców mniej atrakcyjny od programów i funduszy dostępnych na poziomie 

krajowym, w szczególności od funduszy strukturalnych. Czynnikiem poprawiającym atrakcyjność 

Programu LIFE jest natomiast możliwość uzyskania dodatkowego współfinansowania ze środków 

NFOŚiGW. W opinii większości beneficjentów uczestniczących w wywiadach pogłębionych, możliwość 

uzyskania dodatkowego współfinansowania ze środków NFOŚiGW jest czynnikiem warunkującym 

aplikowanie do Programu LIFE. Ma na to wpływ istota większości działań realizowanych w Programie 

LIFE, które często mają charakter niekomercyjny lub wręcz dotyczą realizacji zadań państwa. 

2.3 SYSTEM  INSTYTUCJONALNY 

W związku z istotnym zaangażowaniem NFOŚiGW w proces przygotowania, współfinansowania oraz 

realizacji projektów LIFE, system instytucjonalny można podzielić na dwa poziomy - Unii Europejskiej 

oraz krajowy. 

2.3.1 SYSTEM INSTYTUCJONALNY NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 

r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) podmiotem 

bezpośrednio odpowiedzialnym za zarządzanie Programem LIFE jest Komisja Europejska.  

                                                           
16 Z wyłączeniem projektów zintegrowanych. 
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Realizując powyższe zobowiązanie Komisja Europejska posiłkuje się zespołem dedykowanym LIFE w DG 

ENVI oraz wewnętrzną agencją Komisji Europejskiej - EASME, przy czym zadania zespołu LIFE w DG 

ENVI w perspektywie 2014-2020 zostały znacznie ograniczone w stosunku do perspektywy 2007-2013, 

przede wszystkim do prowadzenia działań informacyjnych oraz do strategicznego nadzoru nad 

wdrażaniem Programu LIFE. Zadania związane z bezpośrednią obsługą Programu LIFE zostały 

w obecnej perspektywie scedowane na agencję EASME. Do zadań EASME należy m.in. 

przeprowadzenie naboru wniosków LIFE oraz organizacja całości procedury oceny projektów, wraz 

z zatrudnieniem ekspertów zewnętrznych do oceny projektów. EASME odpowiada również 

za przygotowanie i akceptację umów o dofinansowanie projektów. Komisja Europejska 

reprezentowana jest w tym zakresie przez Dyrektora agencji EASME. Dalszy proces koordynowania 

realizacji projektu, rozliczenia wydatków oraz przekazywanie środków finansowych dla beneficjentów 

jest również prowadzone w całości przez agencję EASME. 

W celu usprawnienia kontaktu pomiędzy EASME/KE a beneficjentami wprowadzony został system 

Monitorów projektów LIFE. Sieć Monitorów projektów LIFE została stworzona przez zewnętrzną 

agencję NEEMP EEIG zbudowaną z konsorcjum 9 firm. NEEMO EEIG zatrudnia w całej Europie 

kilkudziesięciu Monitorów obsługujących realizację projektów LIFE. Monitorami zostają najczęściej 

osoby o dobrym przygotowaniu merytorycznym w zakresie tematów projektów oraz ze znajomością 

procedur Programu LIFE. Polskie projekty obsługiwane są przez Monitorów z Polski, dzięki czemu nie 

występuje bariera językowa. Obowiązkiem Monitorów Projektu jest m.in.: 

• zapewnienie bieżących kontaktów pomiędzy beneficjentem a agencją EASME lub Komisją 

Europejską - Monitor stanowi punkt kontaktowy dla beneficjenta i przekazuje informacje, pytania, 

propozycje zmian w projekcie lub problemy jakie projekt napotkał w trakcie realizacji;  

• zapewnienie doradztwa i wsparcia w rozwiązywaniu identyfikowanych problemów – Monitor jest 

pierwszym punktem informacji na temat zasad realizacji i rozliczania projektu. Jeśli monitor nie zna 

odpowiedzi lub konieczna jest odpowiedź wiążąca, na przykład umożliwiająca zmianę w projekcie, 

wtedy przekazuje pytanie do EASME, która podejmuje stanowisko w sprawie; 

• prowadzenie wizyt monitorujących w celu weryfikacji postępów w realizacji projektu LIFE - 

spotkania odbywają się najczęściej raz w roku w zależności od długości trwania projektu. Jeśli 

projekt uwzględnia realizację działań w terenie, monitor odbywa również wizytę terenową w celu 

potwierdzenia faktycznego wykonania działań. 

Oprócz corocznych wizyt Monitorów w projektach, również minimum raz w okresie realizacji projekt 

wizytują przedstawiciele Komisji Europejskiej – opiekun merytoryczny i finansowy. Zazwyczaj jest to 

spotkanie dwudniowe połączone z konkretnym wydarzeniem w projekcie i/lub wizytą terenową.  

W dalszym opisie skoncentrowano się na kluczowych aspektach, które stanowią mocną oraz słabą 

stronę systemu instytucjonalnego LIFE na poziomie UE.  

MOCNE STRONY: 

• Elektroniczny system składania wniosków eProposal. Istotnym usprawnieniem dla 

wnioskodawców było wprowadzenie elektronicznego systemu przygotowania i naboru 

wniosków poprzez aplikację internetową eProposal. W opinii większości beneficjentów 

uczestniczących w wywiadach system ten jest przejrzysty i intuicyjny, mimo, że jego obsługa 

wymaga znajomości języka angielskiego. W znaczącym stopniu ułatwia on składanie wniosków. 

System eProposal służy również do prowadzenia późniejszej komunikacji w trakcie oceny 
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projektu. Przed wprowadzeniem systemu eProposal składanie wniosków odbywało się za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem NFOŚIGW; 

• Ograniczony poziom zbiurokratyzowania. Komisja Europejska od początku funkcjonowania 

Programu LIFE posługiwała się ograniczoną liczbą dokumentów określających warunki 

realizacji projektu. Ponadto na etapie aplikowania o środki wymagane są podstawowe 

dokumenty – deklaracje współfinansowania, listy intencyjne, czy potwierdzające stabilności 

finansową (raport biegłego rewidenta). Integralnym elementem wniosku jest formularz A8 

wypełniany przez instytucje odpowiedzialne za zarządzanie siecią Natura 2000, który jest 

wymagany w przypadku realizacji działań na obszarach Natura 2000 lub w innych przypadkach 

jeśli wnioskodawca uzyska wsparcie dla swojego projektu od administracji państwowej; 

• Przejrzyste i czytelne warunki dofinansowania określone w umowie. Do 2013 roku umowa 

o dofinansowanie składała się z 3 stron oraz załączników w postaci zatwierdzonego wniosku 

o dofinansowanie i wytycznych regulujących najistotniejsze kwestie związane z realizacją 

i rozliczeniem projektu. Po 2014 roku umowa została nieznacznie rozbudowana, jednak  

w dalszym ciągu jej zasadniczą częścią jest wniosek o dofinansowanie oraz wytyczne (General 

Conditions), które również mają charakter dość ogólny. Co istotne wytyczne nie są 

modyfikowane w trakcie realizacji projektu, dzięki czemu beneficjent ma względną pewność, 

że realizując założenia projektu oraz postępując zgodnie z wytycznymi będzie mógł rozliczyć 

poniesione wydatki i otrzymać refundację, jednocześnie nie zostanie zobowiązany do 

spełnienia dodatkowych wymogów wynikających z innych dokumentów lub zmian wytycznych; 

• Zaliczkowy system wsparcia projektu. Po podpisaniu umowy o dofinasowanie agencja EASME 

przekazuje beneficjentom koordynującym zaliczkę na poczet ponoszonych wydatków. Dalsze 

płatności w trakcie realizacji projektu są również realizowane w formie zaliczek, jednakże aby 

ubiegać się o kolejne transze zaliczek konieczne jest przekazanie do KE sprawozdania 

z realizacji projektu, w którym beneficjent musi wykazać, że wydatkował środki na poziomie 

co najmniej 150% wartości kwoty zaliczki początkowej. Daje to dużą swobodę  

w realizacji projektu organizacjom z mniejszym kapitałem własnym. System zaliczkowy KE jest 

uzależniony od czasu realizacji i budżetu projektu:  

• projekty krótsze niż 24 miesiące o wartości dofinansowania poniżej 300 tys. EUR – 

1 zaliczka 70%, płatność końcowa 30%; 

• projekty krótsze niż 24 miesiące o wartości dofinansowania powyżej 300 tys. EUR – 

1 zaliczka 30%, 2 zaliczka 40%, płatność końcowa 30%; 

• projekty dłuższe niż 48 miesięcy lub o wartości dofinansowania powyżej 4 mln EUR – 

1 zaliczka 30%, 2 zaliczka 20%, 3 zaliczka 20%, płatność końcowa 30%. 

• Ukierunkowanie na uzyskanie celu i efektów ekologicznych. Komisja Europejska dość 

elastycznie reaguje na zdarzenia w projekcie, w tym powodujące zagrożenie dla realizacji celu 

lub osiągnięcia założonych efektów ekologicznych. W związku z powyższym, jeśli jest to 

uzasadnione merytorycznie (np. zmiany uwarunkowań prawnych, warunków przyrodniczych) 

i warunkuje uzyskanie celu lub efektu ekologicznego, możliwe jest wprowadzanie zmian  

w projekcie, w tym modyfikacja działań lub wprowadzanie nowych działań, ujęcie nowych 

wydatków lub rezygnacja z części wydatków, jak również zmiany w harmonogramie. 

SŁABE STRONY: 
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• Ograniczony kontakt z osobami decyzyjnymi w Komisji Europejskiej. Komunikacja 

beneficjenta z pracownikami Komisji Europejskiej odbywa się głównie za pośrednictwem 

Monitora projektu. W związku z powyższym beneficjent ma ograniczony dostęp do osób 

decyzyjnych bezpośrednio koordynujących projekt z ramienia EASME. Z drugiej strony 

koordynatorzy z EASME swoją wiedzę na temat postępów w realizacji projektu czerpią głównie 

z raportów przekazywanych przez Monitorów zatrudnionych przez NEEMO, wiec siłą rzeczy 

jest ona ograniczona. Opisana zależność stanowi niekiedy czynnik utrudniający sprawną 

realizację projektu. W szczególności, gdy konieczne jest podejmowanie szybkich decyzji 

związanych z np. kwalifikowalnością wydatków lub przyjmowaniem lub odrzucaniem 

rozwiązań nieopisanych w projekcie; 

• Ograniczony zakres kompetencji decyzyjnych oraz dostępność Monitorów. Realizacja 

projektów LIFE bywa często bardzo dynamiczna i nieprzewidywalna. Zasadniczą funkcją 

Monitorów jest doradztwo i przekazywanie informacji pomiędzy beneficjentem 

a koordynatorem EASME. Monitor nie ma kompetencji w zakresie podjęcia istotnych decyzji 

dotyczących realizacji projektu, w tym jego modyfikacji. Przyjęty model wpływa na wydłużenie 

czasu uzyskania istotnych decyzji dotyczących projektu. Osoby uczestniczące 

w wywiadach pogłębionych zwracały również uwagę na ograniczoną dostępność części 

Monitorów, długi czas reakcji na zgłaszane problemy; 

• Koniczność zaangażowania środków własnych na końcowym etapie realizacji projektu oraz 

długi czas oczekiwania na refundację. EASME przekazuje w formie zaliczki do 70% środków 

przyznanej dotacji KE. Rozliczenie pozostałych kosztów (co najmniej 30% środków przyznanej 

dotacji KE) następuje po zakończeniu projektu i akceptacji sprawozdania końcowego. 

W związku z powyższym na ostatnim etapie realizacji projektu konieczne jest zaangażowanie 

znacznych środków własnych. Jeśli w raporcie końcowym pojawiają się nieścisłości, które 

beneficjent zobowiązany jest wyjaśnić, rozliczenie końcowe jest wstrzymywane w całości; co 

wiąże się z czasowym zamrożenia środków własnych beneficjenta; 

• Duży poziom ogólności wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków. Przejrzyste 

i nieskomplikowane wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków są generalnie mocną 

stroną Programu LIFE. Niemniej jednak niektórzy beneficjenci i wnioskodawcy, szczególnie 

posiadający mniejsze doświadczenie dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków 

UE, zgłaszali problemy z właściwą interpretacją wytycznych dotyczących kwalifikowania 

wydatków. Ogólne zapisy zawarte w wytycznych pozostawiają pole do szerokiej interpretacji 

zasad kwalifikowania wydatków. W przypadku wątpliwości, nawet po uzyskaniu stanowiska 

monitora projektu, ostateczna decyzja oraz ryzyko związane z nią związane leży po stronie 

beneficjenta. Zwłaszcza, że Komisja Europejska uznaje ostatecznie kwalifikowalność 

poszczególnych wydatków dopiero na etapie raportu końcowego.  

2.3.2 SYSTEM INSTYTUCJONALNY NA POZIOMIE KRAJOWYM 

Na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska od roku 2008 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej przejął rolę Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu LIFE 

w Polsce. Był to moment przełomowy z punktu widzenia udziału polskich beneficjentów w Programie 

LIFE. Krajowy Punkt Kontaktowy pełni dwie bardzo istotne funkcje - prowadzi szeroko zakrojone  

i zróżnicowane działania informacyjne na poziomie krajowym, jak również wspiera beneficjentów na 

etapie przygotowania projektów, zarówno w fazie koncepcyjnej, jak w fazie opracowania dokumentacji 

aplikacyjnej. Podobne działania prowadzi Komisja Europejska, jednak ze względu na inną skalę 

działania, przed uruchomieniem Krajowego Punktu Kontaktowego w NFOŚiGW, zasięg działań 
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informacyjnych oraz faktyczna dostępność wsparcia na etapie przygotowania projektów były dość 

ograniczone. Mocną stroną NFOŚiGW jest znajomość polskiego rynku ochrony środowiska oraz 

szerokie doświadczenie w zakresie wsparcia przedsięwzięć związanych z ochraną środowiska i klimatu. 

Działania podejmowane przez NFOŚiGW uzupełniają działania podejmowane przez Komisję 

Europejską, zwiększając ich zasięg i dostępność dla polskich beneficjentów. 

Od momentu wprowadzenia mechanizmu współfinansowania projektów LIFE ze środków krajowych 

NFOŚiGW uczestniczy również aktywnie w procesie realizacji i rozliczenia projektów. Co do zasady 

NFOŚiGW respektuje decyzje dotyczące projektu podejmowane przez Komisję Europejską (np. 

dotyczące zmian), a w przypadku wątpliwości koordynatorzy NFOŚiGW biorą aktywny udział 

w uzgodnieniu wspólnego stanowiska. Należy zaznaczyć, że koszty kwalifikowane uznane przez KE są 

automatycznie uznawane za kwalifikowane przez NFOŚiGW, co jest mocną stroną systemu 

instytucjonalnego. Zaletą jest również zasada rozdzielenia kosztów finansowanych przez NFOŚiGW 

i KE. 

Zakres umów zawieranych z KE i NFOŚiGW jest tożsamy, natomiast NFOŚiGW w umowie 

o współfinansowanie dodatkowo określa efekty przedsięwzięcia zgodnie z wewnętrznym katalogiem 

efektów. Beneficjent jest zobowiązany do ich osiągnięcia i potwierdzenia tego faktu stosownymi 

dokumentami na etapie rozliczenia końcowego. Środki NFOŚiGW przekazywane są beneficjentowi 

w formie refundacji poniesionych kosztów (w przypadku państwowych jednostek budżetowych 

w formie zaliczki). W umowie o współfinansowanie zawarty jest harmonogram płatności, określający 

szczegółowo terminy składania wniosków o refundację oraz harmonogram rzeczowo-finansowy 

zawierający podział kosztów w złotówkach z podziałem na koszty kwalifikowane, które zostaną 

przedłożone do refundacji NFOŚiGW oraz które zostaną rozliczone ze środków Komisji Europejskiej.  

Sprawozdania z realizacji projektu przedkłada się do NFOŚIGW w okresach kwartalnych zgodnie 

z harmonogramem płatności. Sprawozdanie powinno zawierać opis zrealizowanych działań oraz 

zestawienie wydatków przedkładanych do refundacji. Wraz ze sprawozdaniem należy przedłożyć 

zestawienie faktur oraz dokumenty księgowe potwierdzające wydatki w wysokości min. 10% kosztów 

kwalifikowanych rozliczanych w danym wniosku o refundację.  

Model rozliczeń stosowany przez KE różni się od modelu stosowanego przez NFOŚiGW. Część 

beneficjentów uczestniczących w wywiadach wskazywało te różnice jako czynnik utrudniający 

realizację projektów, jednak o mniejszym znaczeniu.  

W proces wdrażania Programu LIFE na poziomie krajowym zaangażowane jest również Ministerstwo 

Środowiska, które odpowiada za strategiczne uzgodnienia i kontakty z Komisją Europejską, uczestniczy 

w negocjacjach na etapie przygotowywania dokumentów programowych oraz dokumentów 

wykonawczych. Przedstawiciele MŚ uczestniczą w Komitecie Monitującym LIFE. Ministerstwo 

odpowiada również za ogólny nadzór nad działalnością NFOŚiGW, jak również uczestniczy w ocenie 

wniosków o współfinansowanie w zakresie celowości przedsięwzięcia w kontekście strategii, 

programów, planów i polityk lub dokumentów programowych LIFE.  

2.3.1 PODSUMOWANIE 

Podsumowując wyniki prowadzonych analiz, w tym wywiadów pogłębionych z beneficjentami, należy 

stwierdzić, że system instytucjonalny jest mocną stroną Programu LIFE. Kompetencje poszczególnych 

instytucji zaangażowanych we wdrażanie tego instrumentu są precyzyjnie podzielone, nie występuje 

problem rozmycia odpowiedzialności lub zaangażowania wielu podmiotów w decyzje operacyjne, 

związane z realizacją poszczególnych przedsięwzięć. LIFE oferuje bardzo korzystne zasady 
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finansowania przedsięwzięć, które w obszarach deficytowych (rozliczenie ostatniej transzy dotacji 

przez KE po zakończeniu projektu) są kompensowane przez NFOŚiGW (pożyczki na zachowanie 

płynności finansowej). Mimo wskazywanych utrudnień w przepływie informacji system decyzyjny 

działa prawidłowo (wyjątek stanowią sytuacje kryzysowe, wymagające szybkich wiążących decyzji). 

Należy również zauważyć, że ograniczony poziom zbiurokratyzowania, który wyraża się m.in. niewielką 

ilością wytycznych oraz dużym stopniem ich ogólności, jest postrzegany jako wyraźny atut Programu 

LIFE, jednak dotyczy to beneficjentów, którzy mają duże doświadczenie w realizacji projektów 

finansowanych ze środków publicznych, w szczególności środków UE. W przypadku wnioskodawców 

mniej doświadczonych jest to czynnik ograniczający.  

2.4 ZASADY  NABORU  I  OCENY 

W niniejszym rozdziale przedstawiono kluczowe informacje dotyczące zasad naboru i oceny wniosków 

przez KE i NFOŚiGW, koncentrując się na zagadnieniach, które mogą stanowić czynnik ograniczający 

skuteczne aplikowanie do LIFE przez polskich wnioskodawców. 

2.4.1 DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE 

NABÓR WNIOSKÓW 

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie w Programie LIFE jest złożenie wniosku do Komisji 

Europejskiej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Raz w roku (II kwartał) na stronie Komisji 

Europejskiej publikowane jest zaproszenie do składania wniosków wraz z harmonogramem naboru (III 

kwartał, różne terminy w zależności od obszaru priorytetowego).  

Wnioski do KE przekazywane są bezpośrednio przez Wnioskodawców za pomocą platformy 

internetowej eProposal. Treść wniosku może być w języku angielskim lub polskim (KE preferuje język 

angielski, jednak dopuszcza języki narodowe17). 

Wraz z zaproszeniem do składania wniosków KE publikuje Wytyczne dla wnioskodawców (oddzielnie 

dla każdego obszaru priorytetowego Podprogramu na rzecz środowiska i jedne wspólne dla 

Podprogramu na rzecz klimatu) wraz z Zasadami oceny wniosków. Przepisy są co do zasady spójne 

w całym okresie obowiązywanie Wieloletniego Programu Prac, co jest dużą zaletą, gdyż wnioskodawcy 

mogą z wyprzedzeniem przygotowywać projekty, jednak KE zastrzega sobie prawo do wprowadzania 

zmian (zwykle nieznacznych) w konkretnym naborze dotyczących np. tematów projektów, modyfikacji 

kryteriów, większego nacisku na wykorzystywanie wyników badań, czy spełnienie zasady europejskiej 

wartości dodanej. Wytyczne określają także pierwszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji Projektu 

LIFE, który powinien zostać uwzględniony w aplikacji.  

OCENA WNIOSKÓW 

Ocena wniosków LIFE dokonywana jest na podstawie Zasad oceny wniosków – dokumentu 

publikowanego wraz z zaproszeniem do składania wniosków. Oceny dokonuje dwóch niezależnych 

ekspertów, a sam proces oceny trwa ok. 6-7 miesięcy.  

Ocena wniosku dokonywana jest w następujących etapach:  

                                                           
17 Wyjątek stanowi jeden formularz B1. Krótki opis projektu, który musi być przygotowany w języku angielskim. 
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1. Etap otwarcia – ocena formalna aplikacji pod kątem właściwego terminu wpłynięcia i użycia 

prawidłowego formularza; 

2. Etap przyznawania – ocena jakości, która bazuje na szczegółowych kryteriach i systemie 

punktacji. Na tym etapie dokonywana jest ocena jakości i spójności technicznej, jakości 

i spójności finansowej oraz europejskiej wartości dodanej. Łącznie wniosek może uzyskać 100 

punktów, ale by przejść do kolejnego etapu musi uzyskać co najmniej minimalny wynik 

zaliczający każde kryterium przyznawania i łącznie powyżej 55 punktów; 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zakres ocenianych zagadnień oraz model oceny 

w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 były podobne, istotną zmianą jest 

jednak zwiększenie nacisku na europejską wartość dodaną projektu18 - ocena tego aspektu 

stanowi łącznie 60% punktacji możliwej do uzyskania na etapie oceny (60 pkt/100 pkt). Komisja 

Europejska oczekuje od projektów LIFE, by ich wkład w ochronę środowiska i klimatu był 

znaczący w skali całej Unii Europejskiej, a proponowane rozwiązania mogły być powielane 

i wykorzystywane w pozostałych krajach UE. Na ocenę europejskiej wartości dodanej projektu 

składa się ocena: wysokości i jakości wkładu w realizację poszczególnych celów obszarów 

priorytetowych podprogramu LIFE, realizacja przedsięwzięć zgodnych z wybranymi przez KE 

tematami projektów, wielofunkcyjny mechanizm realizacji, synergia z celami innych polityk 

Unii, potencjał projektu w zakresie powielania i przekazywania danych wyników i rozwiązań w 

trakcie i po zakończeniu realizacji projektu, charakter międzynarodowy projektu, mechanizm 

realizacji gwarantujący szerokie zastosowanie zielonych zamówień publicznych, stosowanie 

zielonych zamówień publicznych oraz wykorzystanie wyników badań UE i programów 

innowacyjnych.  

3. Techniczny etap wyboru - na którym projekt jest sprawdzany w kontekście szczegółowych 

kryteriów kwalifikowalności dla poszczególnych obszarów priorytetowych;  

4. Etap dopuszczalności oraz wykluczeń - czyli weryfikacja formularzy i deklaracji wniosku oraz 

statusu prawnego Wnioskodawcy; 

5. Finansowy etap wyboru - ocena finansowej zdolności Wnioskodawcy do realizacji 

przedsięwzięcia (badanie posiadania stałego i wystarczającego źródła finansowania w celu 

utrzymania swojej działalności przez cały okres realizacji projektu). 

Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione według powyższych kryteriów, zostają umieszczone na 

tzw. wstępnej długiej liście. Lista zawiera projekty o wartości ok. 130% dostępnego budżetu na 

finansowanie przedsięwzięć w danym roku i jest podzielona na mniejsze listy zgodne z sześcioma 

obszarami priorytetowymi. O pozycji wniosku na listach rankingowych decyduje ich całkowita 

punktacja oraz uwzględnienie takich warunków jak alokacja krajowa19, przeznaczenie co najmniej 55% 

całkowitego budżetu UE na projekty z obszaru Przyroda i różnorodność biologiczna oraz co najmniej 

15% całkowitego budżetu na projekty międzynarodowe.  

Po zatwierdzeniu listy podstawowej i rezerwowej wniosków rozpoczyna się faza rewizji, czyli 

bezpośrednie negocjacje KE z Wnioskodawcą. Etap ten ma na celu wyjaśnienie otwartych kwestii 

dotyczących wykonalności, opłacalności i kwalifikowalności poszczególnych działań, zgodności 

z przepisami Rozporządzenia LIFE oraz innymi dokumentami. Fazę rewizji kończy zaproszenie KE do 

                                                           
18 Zestaw kryteriów wprowadzony od naboru 2014 roku w Programie na rzecz środowiska i klimatu LIFE. 

19 Dotyczy to tylko Podprogramu na rzecz środowiska w latach 2014-2017. 
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wprowadzenia stosownych zmian we wniosku LIFE (w systemie eProposal) i wyznaczenie daty 

podpisania umowy o dofinansowanie.  

Należy zauważyć, że podejście do oceny projektów w Programie LIFE różni się znacząco od podejścia 

stosowanego w programach i funduszach wdrażanych na poziomie krajowym, w szczególności 

w ramach funduszy strukturalnych. Kryteria, na podstawie których odbywa się ocena punktowa 

w Programie LIFE, mają charakter wyraźnie jakościowy, tym samym wstępna ocena przez beneficjenta 

w jakim stopniu planowane przedsięwzięcie wpisuje się w kryteria oraz na jaką punktację może liczyć, 

jest utrudniona. W przypadku funduszy strukturalnych stasowane są przeważnie kryteria ilościowe lub 

mieszane (ilościowo-jakościowe), dlatego ocena prawdopodobieństwa sukcesu jest dużo łatwiejsza. 

Jakościowy charakter kryteriów oceny w Programie LIFE, którego konsekwencją jest ograniczona 

możliwość oceny prawdopodobieństwa sukcesu, a co za tym idzie wysoki stopień niepewności 

uzyskania wsparcia, jest jednym z kluczowych czynników ograniczających zainteresowanie polskich 

beneficjentów Programem LIFE. Wyzwaniem dla wielu polskich wnioskodawców jest również 

wykazanie europejskiej wartości dodanej projektu, co ma kluczowy wpływ na niską ocenę polskich 

projektów, jak również niższą w stosunku do średniej dla całej UE skuteczność polskich beneficjentów. 

Warto zauważyć również, że w perspektywie 2007-2013 ocena wszystkich wniosków uwzględniała tzw. 

alokacje krajowe, dzięki czemu konkurencja odbywała się przede wszystkim w grupie wnioskodawców 

z poszczególnych krajów członkowskich. Mechanizm ten znacznie zwiększał prawdopodobieństwo 

uzyskania dofinansowania przez wnioskodawców z krajów o mniejszym doświadczeniu w aplikowaniu 

do Programu LIFE, w tym krajów, które przystąpiły do UE po roku 2004. W perspektywie 2014-2020 

znacznie ograniczono zastosowanie tej zasady. Zgodnie z Rozporządzeniem ustanawiającym LIFE 

uwzględnienie na etapie oceny alokacji krajowej miało dotyczyć jedynie Podprogramu na rzecz 

środowiska, jak również być stosowane wyłącznie w pierwszym okresie (2014-2017). Ponadto uległo 

zmianie podejście do stosowania tej zasady, która–de facto w naborach 2014-2016 nie była stosowana. 

Mimo zapytań kierowanych do Komisji Europejskiej nie uzyskano satysfakcjonujących wyjaśnień 

dotyczących sposobu interpretacji wymogów dotyczących tego zagadnienia, wynikających 

z Rozporządzenia ustanawiającego LIFE. W latach 2018-2020 alokacja krajowa nie będzie 

uwzględniana na etapie oceny, co w praktyce oznacza, że wnioski z wszystkich krajów członkowskich 

będą ze sobą konkurować na równych zasadach, a szansę na uzyskanie dofinansowania będą miały 

jedynie wnioski najwyższej jakości, które w znaczącym stopniu wpisują się w kryterium europejskiej 

wartości dodanej. 

2.4.2 WSPÓŁFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW 

NABÓR WNIOSKÓW 

O współfinansowanie Projektu LIFE ze środków NFOŚiGW można ubiegać się przed złożeniem wniosku 

do KE (tzw. nabór ciągły), bądź po pozytywnym zakończeniu fazy rewizji (tzw. nabór skrócony), 

składając odpowiedni wniosek za pomocą platformy internetowej GWD – generatora wniosków 

o dofinansowanie. NFOŚIGW każdego roku ogłasza nabór wniosków z terminem zakończenia na kilka 

tygodni przed zakończeniem naboru KE. Wcześniejszy termin zakończenia oceny wynika z konieczności 

przeprowadzenia procesu oceny wniosków, której pozytywny wynik umożliwia wystawienie przez 

NFOŚiGW i przekazanie wnioskodawcom tzw. niepotwierdzonej deklaracji współfinansowania A6. 

Formularz ten jest elementem wniosku do KE, nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak jego 

przedstawienie zwalnia wnioskodawcę w dużym stopniu z wymogu potwierdzenia źródeł finansowania 

wkładu własnego i w pewnym stopniu zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania.  
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Wnioskodawcy, których Projekt przejdzie pozytywnie fazę rewizji w KE, zobowiązani są do złożenia 

aktualizacji wniosku do NFOŚiGW (z uwzględnieniem zmian negocjacyjnych z KE), celem ponownej jego 

oceny oraz uzyskania potwierdzonej deklaracji współfinansowania A6 i podpisania umowy z NFOŚiGW 

na współfinansowanie. Aby podpisać umowę z KE na realizację Projektu LIFE, w sytuacji gdy w budżecie 

projektu uwzględniono współfinansującego, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej deklaracji A6 

wystawionej przez ten podmiot. W przypadku, gdy wnioskodawca chce się ubiegać 

o współfinansowanie na późniejszym etapie w tzw. naborze skróconym, mając już pewność otrzymania 

dofinansowania z KE, jest zobowiązany w terminie 10 dni od zakończenia fazy rewizji złożyć odrębny 

wniosek do NFOŚiGW.  

OCENA WNIOSKÓW 

Wniosek o współfinansowanie oceniany jest według kryteriów dostępu (kryteria formalne), kryteriów 

jakościowych punktowych (w wybranych obszarach tematycznych tj. zasadności realizacji 

przedsięwzięcia, wykonalności przedsięwzięcia oraz efektywności kosztowej), kryteriów jakościowych 

dopuszczających oraz według kryteriów horyzontalnych. Istotnym elementem oceny, znacząco 

wpływającym na wysokość współfinansowania, jest ocena efektywności kosztowej dokonywana 

zgodnie z Metodyką oceny efektywności kosztowej przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Programu 

priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE, w tym porównanie z tabelą standaryzowanych 

kosztów jednostkowych. Analizie poddawana jest zasadność poszczególnych działań zarówno pod 

względem merytorycznym, jak i finansowym oraz weryfikacja kosztowa wybranych wydatków 

z określoną przez NFOŚiGW. Opisana procedura funkcjonuje od naboru 2014 roku. 

Wniosek w trakcie oceny według kryteriów dostępu i jakościowych dopuszczających może zostać 

oceniony jedynie jako spełniający, bądź nie spełniający dane kryterium (co powoduje jego odrzucenie). 

Oceny w ramach jednego kryterium – „oceny celowości przedsięwzięcia w kontekście strategii, 

programów, planów i polityk lub dokumentów programowych LIFE” dokonuje Ministerstwo 

Środowiska. W trakcie oceny według kryteriów jakościowych punktowych aplikacja może uzyskać 

maksymalnie 100 pkt. Jednak ocenę pozytywną warunkuje osiągnięcie minimalnego progu punktów w 

ramach każdego obszaru tematycznego i przekroczenie progu 60% wszystkich możliwych do zdobycia 

punktów. Dodatkowe punkty mogą otrzymać wnioski spełniające kryteria horyzontalne (do 5 pkt). 

Wnioskodawcy, których wnioski spełniły powyższe warunki i trafiły na listę przedsięwzięć spełniających 

kryteria wyboru, otrzymują niepotwierdzoną deklarację współfinansowania A6. W przypadku naboru 

skróconego oraz II etapu naboru ciągłego (po pozytywnym zakończeniu fazy rewizji KE) złożone 

wnioski, bądź aktualizacje oceniane są analogicznie, według procedury opisanej powyżej. Efektem 

oceny jest zaproszenie wnioskodawcy do negocjacji warunków dofinansowania, a po pozytywnej 

decyzji Zarządu NFOŚiGW20 podpisanie umowy oraz wystawienie potwierdzonej deklaracji 

współfinansowania A6.  

2.4.1 PODSUMOWANIE 

Zarówno dla procesów naboru i oceny wniosków przez KE, jak i NFOŚiGW można określić mocne i słabe 

strony. Zastosowanie specjalnych narzędzi internetowych (eProposal oraz GWD) istotnie wpływa na 

wygodę i szybkość przygotowania wniosków oraz nie generuje dodatkowych wersji papierowych21. 

Korzystne z punktu widzenia wnioskodawców jest także publikowanie przez KE Wytycznych, w których 

                                                           
20 W przypadku dofinansowania powyżej 500 000 EUR także Rady Nadzorczej NFOŚiGW. 

21 W wniosków o współfinansowanie NFOŚiGW ich złożenie wyłącznie w formie elektronicznej jest możliwe jedynie w przypadku, gdy 
wnioskodawca posiada podpis elektroniczny, w przypadku jego braku konieczne jest złożenie wersji papierowej. 
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istotnym elementem jest opis formularzy i samego eProposala. Dodatkowo NFOŚiGW przeprowadza 

serię szkoleń zarówno dotyczących aspektów technicznych wnioskowania do KE, jak i składania 

wniosku o współfinansowanie. Oba systemy nie mają specjalnych wymagań technicznych (jedynie 

przeglądarka internetowa), nie mniej jednak bardziej czytelny i intuicyjny (mimo, iż w języku 

angielskim) pozostaje eProposal.  

Jedną z barier ubiegania się o dofinansowanie LIFE pozostaje czas oceny wniosków przez KE, który 

wynosi około 9-10 miesięcy. W przypadku NFOŚiGW proces ten jest krótszy – do 2 miesięcy. Niemniej 

jednak od perspektywy 2014-2020 aplikowanie o współfinansowanie NFOŚiGW wiąże się 

z przygotowaniem dodatkowego wniosku, a moment jego złożenia przypada na czas 

najintensywniejszej pracy nad projektem LIFE, co dodatkowo angażuje Wnioskodawców22. 

Analizując proces oceny wniosków można zauważyć, że sam projekt LIFE jest oceniany dwukrotnie - 

zarówno przez KE, jak i NFOŚiGW, przy czym ocena wniosku o współfinansowanie jest mniej 

szczegółowa (np. brak oceny finansowej). Dodatkowo zastosowana na etapie oceny przez NFOŚiGW 

tabela standaryzowanych kosztów jednostkowych (opracowywana na podstawie danych 

historycznych) w przypadku części projektów skutkuje obniżeniem poziom faktycznego 

współfinansowania. Co do zasady sama weryfikacja efektywności kosztowej, w szczególności gdy jest 

prowadzona przed złożeniem wniosku do KE, jest działaniem uzasadnionym. Pozwala bowiem 

wyeliminować projekty o niewielkiej wartości dodanej, jak również zracjonalizować koszty - pod 

warunkiem, że analiza jest prowadzona w sposób elastyczny, tj. uwzględnia możliwość zmiany sytuacji 

rynkowej, np. wzrostu cen towarów, usług, jak również kosztów zatrudnienia pracowników. Brak 

elastyczności, szczególności w przypadku, gdy punktem odniesienia są nieaktualne dane historyczne, 

może skutkować niedoszacowaniem wartości projektu, lub problemami ze znalezieniem pracowników 

i/lub usługobiorców, którzy podejmą się wykonania usług w przewidzianych stawkach. 

Zarówno nabór tradycyjny, jak i nabór skrócony, prowadzone przez NFOŚiGW, pozwalają 

wnioskodawcom otrzymać współfinansowanie NFOŚiGW. Pierwszy z nich wymaga jednoczesnej pracy 

nad wnioskiem do KE i NFOŚiGW, jednak zapewnia zabudżetowanie projektu LIFE nawet do 95% 

kosztów kwalifikowalnych już na etapie weryfikacji wniosku przez KE, co znacząco wpływa na jego 

ocenę finansową – przedmiotem weryfikacji jest zdolność finansowa wnioskodawcy jedynie 

w kontekście niewielkiego udziału procentowego w koszcie ogólnym projektu. W przypadku naboru 

skróconego wnioskodawca zyskuje więcej czasu na przygotowanie aplikacji do LIFE (wniosek 

o współfinansowanie może przygotować już w trakcie trwania oceny projektu LIFE przez KE), jednak 

we wniosku do KE musi wykazać, że posiada zdolność do zapewnia finansowania 40% kosztów 

kwalifikowanych projektu, co w przypadku mniejszych podmiotów oraz organizacji pozarządowych 

może być problematyczne lub niemożliwe. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że stosowane w Programie LIFE zasady oceny wniosków są 

istotnym czynnikiem ograniczającym zainteresowanie wnioskodawców tym instrumentem 

finansowym. Kryteria oceny projektów stosowane w Programie LIFE, w szczególności związane 

z wykazaniem europejskiej wartości dodanej, są dużo bardziej wymagające w porównaniu do 

programów dostępnych na poziomie krajowym. Aplikowanie o środki do Programu LIFE wiąże się 

również z dużo większym poziomem niepewności. Część potencjalnych wnioskodawców, kalkulując 

nakład pracy i koszty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, w obliczu niepewnego 

efektu, rezygnują z aplikowania o środki, w szczególności gdy na rynku są dostępne alternatywne 

zewnętrzne źródła finansowania przedsięwzięć. Podstawową przyczyną takiej sytuacji jest jakościowy 

                                                           
22 W perspektywie 2007-2013 załącznikiem do uproszczonego wniosku o współfinansowanie był wniosek do KE. 
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charakter kryteriów oceny stosowanych przez KE oraz specyfika procesu oceny, cechująca się wysokim 

poziomem subiektywizmu23. W latach 2014-2017 czynnikami zwiększającymi poziom niepewności 

związanej z aplikowaniem do LIFE były dodatkowo działania podejmowane przez KE oraz NFOŚiGW 

w naborach 2014-2017. W przypadku KE czynnikiem zwiększającym poziom niepewności było 

faktyczne nieuwzględnienie alokacji krajowych na etapie oceny projektów w naborach 2014-2016 – 

mimo wpisania tego mechanizmu do Rozporządzenia powołującego Program LIFE24. Natomiast 

w przypadku NFOŚiGW czynnikiem zwiększającym poziom niepewności była odmowa (decyzją Zarządu 

lub Rady Nadzorczej NFOŚiGW) udzielania współfinansowania dla 5 z 13 polskich projektów, które 

zostały pozytywnie ocenione przez KE w naborach 2014-201625. W pełni respektując prawo KE do 

interpretacji zapisów Rozporządzenia powołującego Program LIFE, jak również Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej NFOŚiGW do odmowy dofinansowania26, należy jednak podkreślić, że sposób 

komunikowania przesłanek podjęcia decyzji nie był trafny27 i miał wpływ na utratę zaufania części 

beneficjentów do tych instytucji jako wiarygodnych partnerów. 

Czynnikiem ograniczającym zainteresowanie niektórych grup wnioskodawców jest również relatywnie 

długi czas upływający od momentu złożenia wniosku do momentu podpisania umów 

o dofinansowanie z KE i NFOŚiGW. Ograniczenie to odnosi się przede wszystkim do przedsiębiorców 

zainteresowanych wdrożeniem, testowaniem lub demonstracją innowacyjnych rozwiązań technologii 

w ochronie środowiska, ochronie klimatu lub adaptacji do jego zmian. Zważywszy, że rynek innowacji 

jest bardzo dynamiczny, po upływie kilkunastu miesięcy od momentu złożenia wniosku do momentu 

podpisania umowy, realizacja projektu może przestać być uzasadniona ekonomicznie. 

2.5 ZASADY  REALIZACJI  I  ROZLICZENIA  PROJEKTÓW 

W niniejszym rozdziale przedstawiono kluczowe informacje dotyczące zasad realizacji i rozliczenia 

projektów przez KE i NFOŚiGW, koncentrując się na zagadnieniach, które mogą stanowić czynnik 

ograniczający skuteczne aplikowanie do LIFE przez polskich wnioskodawców. 

2.5.1 UMOWA Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ 

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU 

Realizacja projektu rozpoczyna się w dniu wyznaczonym przez beneficjenta we wniosku aplikacyjnym, 

przy czym Komisja Europejska w wytycznych dla wnioskodawców określa najwcześniejszą możliwą 

datę. Najczęściej projekty nie mogą się rozpocząć wcześniej niż po 12 miesiącach od ogłoszenia naboru 

projektów. Koszty poniesione przed datą rozpoczęcia, w tym koszty przygotowania projektu, nie są 

                                                           
23 Przyjęty model daje dużą swobodę selekcji projektów i wyboru przedsięwzięć, które charakteryzują się najwyższą realną jakością, jak 
również eliminacji projektów słabej jakości pisanych „pod kryteria”, jednak jego stosowanie wiąże się z dużo większym poziomem 
niepewności po stronie wnioskodawców, jak również formułowaniem zarzutów dotyczących braku obiektywizmu oraz stosowania kryteriów 
pozamerytorycznych. 

24 Mimo zapytań kierowanych do Komisji Europejskiej nie uzyskano satysfakcjonujących wyjaśnień dotyczących sposobu interpretacji 
wymogów dotyczących tego zagadnienia, wynikających z Rozporządzeniem ustanawiającym LIFE. 

25 Z informacji uzyskanych w ramach wywiadów pogłębionych z beneficjentami oraz przedstawicielami KE wynika, że decyzja Zarządu oraz 
Rady Nadzorczej NFOŚiGW dotycząca odmowy udzielenia dofinansowania była poprzedzona wydaniem niepotwierdzonej deklaracji 
współfinansowania A6 na etapie aplikowania o środki. Ponadto, w opinii beneficjentów pisma informujące o wynikach ostatecznej oceny 
(odmowy) nie zawierały informacji o merytorycznych przesłankach odrzucenia wniosków o dofinansowanie projektów ze środków NFOŚiGW. 

26 Co jest zgodne z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE. 

27 Szczególnie w świetle wcześniejszej, wstępnej (niepotwierdzonej) deklaracji wsparcia. 
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kwalifikowane. Po podpisaniu umowy beneficjent otrzymuje zaliczkę określoną wg umowy zgodnie 

z czasem trwania projektu lub/i jego wartości. 

REALIZACJA PROJEKTU 

Do obowiązków beneficjenta należy realizacja projektu zgodnie z założeniami projektu, 

harmonogramem czasowym oraz osiąganie wskaźników określonych w Milestones of the project oraz 

Deliverables. Działania mają ostatecznie skutkować osiągnieciem celu projektu i utrzymaniem jego 

długotrwałych efektów. Obowiązki beneficjenta opisane są w Wytycznych nazywanych do 2013 roku 

mianem Postanowienia wspólne (ang. Common provision), a od 2014 roku Warunki ogólne (ang. 

General Conditions).  

ROZLICZENIE PROJEKTU 

Po podpisaniu umowy beneficjent otrzymuje zaliczkę w wysokości od 30 do 70%. Środki finansowe 

zarówno z KE, jak i NFOŚiGW, przekazywane są na rachunek bankowy beneficjenta koordynującego, 

który jest zobowiązany przekazywać odpowiednie części kwoty dofinansowania współbeneficjentom 

(o ile uczestniczą w projekcie) w sposób określony w porozumieniach z nimi zawartymi. Następne 

płatności możliwe są dopiero po przedłożeniu sprawozdań finansowych z realizacji projektu. Płatności 

(zaliczki) śródokresowe mają odgórnie ustaloną wartość zgodnie z kwotą dofinansowania projektu 

i wynoszą odpowiednio 40% lub dwa razy po 20% wartości dofinansowania KE. Po zakończeniu 

projektu, wraz z raportem końcowym, beneficjent przedkłada do Komisji Europejskiej sprawozdanie 

finansowe wraz z wykazaniem poniesionych kosztów. Po akceptacji raportu końcowego poniesione 

wydatki zostają zatwierdzone i zrefundowane w części nie podlegającej zaliczkowaniu.  

Do ważnych zasad realizacji projektu należy również konieczność rozliczania kosztów zarządzania 

projektem wg zaangażowania pracowników zespołu realizującego projekt. W celu właściwego 

rozliczenia kosztów konieczne jest prowadzenie godzinowego rejestru czasu pracy. EASME zachęca, 

aby wykorzystywać do tego celu formularze zamieszczone na stronie internetowej Programu LIFE.  

Warunkiem uznania kosztów zleceń za koszty kwalifikowane jest przeprowadzenie postępowań 

w odniesieniu do każdego wydatku ponoszonego w projekcie, który związany jest z zakupem lub 

zapłatą za wykonaną usługę. Każdy koszt projektu (poza kosztami overhead) musi być potwierdzony 

przeprowadzonym postępowaniem z wykazaniem, że po przeprowadzonej transparentnej procedurze 

uzyskany zostanie najlepszy stosunek jakości do ceny. W przypadku zamówień powyżej progu 130 tys. 

EUR wszyscy beneficjenci muszą stosować otwartą, transparentną procedurę przetargową. Poniżej 

progu 130 tys. EUR lub progu właściwego dla stosowania trybu przetargowego w przepisach krajowych, 

beneficjent musi udzielić zamówienia oferentowi, którego oferta obejmuje najkorzystniejszy stosunek 

jakości do ceny.  

RYZYKO KURSOWE 

Walutą prowadzenia rozliczeń z EASME/KE jest EUR. Zaliczki oraz płatność końcowa jest przekazywana 

beneficjentowi w walucie Unii Europejskiej. Każdy koszt przedstawiany do rozliczenia 

w sprawozdaniach jest przeliczony na EUR. Od beneficjenta zależy, czy posiada konto bankowe dla 

przelewów w walucie EUR, czy posiada tylko konto w walucie krajowej. Niemniej ryzyko zmian 

kursowych, a tym samym większego lub mniejszego dofinansowania leży po stronie beneficjenta.  

KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT 
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Niepodlegający odliczeniu podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowanym w ramach projektu, o ile tak 

został zaplanowany w budżecie projektu. Aby EASME/KE uznały podatek VAT za wydatek 

kwalifikowany, beneficjent musi przedstawić dokumenty wydane przez właściwy organ podatkowy 

(właściwa izba skarbowa) potwierdzające obowiązek zapłaty VAT i brak możliwości jego odzyskania. 

Beneficjent koordynujący oraz współbeneficjenci zaangażowani w projekt muszą również wykazać, że 

nie będą wykonywać działań jako organ władzy publicznej. 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI PROJEKTU 

Sprawozdawczość obejmuje raporty okresowe z realizacji projektu oraz raporty z wizyt 

monitorujących. W trakcie pierwszego roku trwania projektu Monitor przeprowadza przynajmniej 

jedną wizytę, z której sporządzony zostaje raport dla EASME. Podobne wizyty odbywają się średnio raz 

w roku, jednakże jest to uzależnione od poprawności realizacji projektu oraz od zaangażowania 

monitora projektu.  

W okresie trwania projektu każdy beneficjent zobowiązany jest do przekazywania nie mniej niż jednego 

raportu z realizacji projektu oraz jednego raportu końcowego. Na podstawie raportu oceniana jest 

jakość realizowanych działań oraz prawdopodobieństwo zrealizowania projektu zgodnie z założeniami 

oraz osiągniecia zakładanych rezultatów. Do 2013 roku pierwszy raport z realizacji projektu 

beneficjenci musieli wysłać w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia projektu. Na podstawie tego raportu 

Komisja Europejska miała możliwość zamknięcia realizacji projektu w przypadku jeśli beneficjent nie 

wykazał wystarczających postępów w realizacji projektu. Do 2013 roku pierwszy raport z realizacji 

projektu beneficjenci musieli wysłać w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia projektu. Już na podstawie tego 

raportu Komisja Europejska miała możliwość zamknięcia realizacji projektu w przypadku jeśli 

beneficjent nie wykazał wystarczających postępów w realizacji projektu. Po 2014 roku KE weryfikuje 

postępy w realizacji projektów na podstawie raportów okresowych i na ich podstawie podejmuje 

decyzje. Ewentualne konsekwencje związane z realizowaniem projektu wbrew zasadom LIFE określone 

są w Warunkach ogólnych.  

ZMIANY W REALIZACJI PROJEKTU 

W trakcie projektu możliwe jest dokonywanie zmian związanych z realizacją planowanych działań lub 

ponoszonych kosztów. Warunki ogólne dopuszczają wprowadzanie zmian w budżecie projektu do 

wysokości 20% kosztów wpisanych w odpowiedniej kategorii wydatków28 bez uzyskiwania zgody czy 

potwierdzenia ze strony EASME. Zamiany w zakresie realizowanych działań są również możliwe, 

jednakże ostateczna ocena, czy zmiana była uzasadniona, a poniesione koszty można uznać za 

kwalifikowalne, następuje dopiero przy ocenie raportu końcowego projektu.  

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 

Beneficjent po zakończeniu projektu ma trzy miesiące na przedłożenie raportu końcowego z realizacji 

projektu. Raport końcowy musi zawierać opis z realizacji wszystkich działań w projekcie. Szczegółowy 

opis zawierać powinien również opis rezultatów działań oraz ewentualnych zmian. Raport zawiera 

również zestawienie dotyczące osiągnięcia wszystkich wskaźników zakładanych we wniosku 

o dofinansowanie. Do opisu merytorycznego załączona zostaje również pełna dokumentacja 

i zestawienie dotyczące poniesionych wydatków projektu wraz z raportem audytora finansowego. 

Raport końcowy zawiera również opis i zobowiązanie beneficjenta do realizacji dalszych działań 

                                                           
28 Do 2013 roku wg. Postanowień wspólnych zmiany do wysokości 10% lub 30 tys. EUR między kategoriami nie wymagały 
zgody Komisji Europejskiej. 



31 | S t r o n a  

mających na celu utrzymanie długotrwałych efektów projektu oraz osiągniętego celu. Całość raportu 

wraz z dokumentacją oraz produktami dostarczalnymi przekazuje się do Komisji, która następnie 

przyjmuje raport przekazując rozliczenie końcowe lub prosi o wyjaśnienia. 

Projekty LIFE realizowane są przede wszystkim z nastawieniem na osiągnięcie celu ekologicznego, a nie 

tylko realizację zaplanowanych zadań. Każdy beneficjent musi określić w wartościach mierzalnych (w 

formie odpowiednich wskaźników), jaka zmiana nastąpi w wyniku realizacji projektu. Do 2013 roku 

każde działanie ujęte w projekcie musiało mieć określony przynajmniej jeden wskaźnik. Od 2014 roku 

Komisja zrezygnowała z tych wymogów i opiera się przede wszystkim na określonych kamieniach 

milowych projektu (Milestones of the project), efektach dostarczalnych (Deliverables) oraz tabeli 

wskaźników. W wniosku o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany określić kiedy zostanie 

osiągnięty dany etap (kamień milowy) oraz kiedy zostanie przedłożony dany produkt projektu (efekt 

dostarczany).  

2.5.2 UMOWA Z NFOŚIGW 

Rozpoczęcie działań w projekcie LIFE równoznaczne jest z rozpoczęciem realizacji działań 

przewidzianych w umowie z NFOŚiGW. Zakres umów z KE i NFOŚiGW jest tożsamy, NFOŚiGW 

w umowie o współfinansowanie dodatkowo określa efekty przedsięwzięcia zgodnie z wewnętrznym 

katalogiem efektów. Beneficjent jest zobowiązany do ich osiągnięcia i potwierdzenia tego faktu 

stosownymi dokumentami na etapie rozliczenia końcowego. W umowie o współfinansowanie zawarty 

jest także harmonogram płatności, określający szczegółowo terminy składania do NFOŚiGW wniosków 

o refundację.  

NFOŚiGW w załączniku do umowy (harmonogramie rzeczowo-finansowym) określa konkretny zakres 

rzeczowy, który może zostać sfinansowany ze środków NFOŚiGW do wysokości przyznanego 

dofinansowania29. Harmonogram rzeczowo - finansowy zawiera podział kosztów w złotówkach 

z podziałem na koszty kwalifikowane, które zostaną przedłożone do refundacji do NFOŚiGW oraz, które 

zostaną rozliczone ze środków Komisji Europejskiej. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

powyżej 1 tys. PLN, jak również przesunięcia między kategoriami lub kwartałami wymagają pisemnej 

zgody NFOŚiGW.  

Sprawozdania z realizacji projektu przedkłada się do NFOŚIGW co do zasady w okresach kwartalnych. 

Sprawozdanie powinno zawierać opis zrealizowanych działań oraz zestawienie wydatków 

przedkładanych do refundacji. Wraz ze sprawozdaniem należy przedłożyć zestawienie faktur oraz 

dokumenty księgowe potwierdzające wydatki w wysokości min. 10% kosztów kwalifikowanych 

rozliczanych w danym wniosku o refundację.  

2.5.1 PODSUMOWANIE 

Podsumowując można stwierdzić, że zasady realizacji i rozliczenia projektu są mocną stroną 

Programu LIFE. W porównaniu z programami i funduszami dostępnymi na poziomie krajowym, w tym 

w porównaniu z funduszami strukturalnymi, zapewniają dużo większą elastyczność i swobodę 

działania. Warunkiem sprawnej i pozbawionej problemów realizacji projektów jest jednak dyscyplina 

wewnętrzna zespołu projektowego, sprawnie działające i przejrzyste mechanizmy realizacji zamówień, 

dokumentowania wydatków, jak również skuteczne mechanizmy komunikacji wewnętrznej 

(w szczególności w przypadku realizacji projektu w partnerstwie) oraz zewnętrznej (z Monitorem oraz 

                                                           
29 Na podstawie załącznika do Programu priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE - Preferencji finansowania przez 
NFOŚiGW kosztów ponoszonych w projektach LIFE. 
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koordynatorem z NFOŚiGW). Tym samym elastyczność Programu LIFE jest atutem dla beneficjentów 

którzy posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych 

(w szczególności środków UE) i wypracowali efektywne mechanizmy zarządzania projektami. 

Realizacja projektu w Programie LIFE przez podmioty, które nie mają wypracowanych efektywnych 

mechanizmów zarządzania, wiąże się z dużym ryzykiem, gdyż ostateczna weryfikacja poprawności 

wydatkowania środków oraz ich kwalifikowalności następuję po zakończeniu projektu. Narzędziem 

umożlwiającym identyfikację nieprawidłowości na etapie realizacji projektu są co prawda wizyty 

monitorujące, jednak ich użyteczność jest uzależniona od doświadczenia i zaangażowania monitora. 

Zasady realizacji i rozliczenia projektu na poziomie NFOŚiGW są mniej elastyczne. Sprawozdania 

z realizacji projektu przedkłada się do NFOŚIGW co do zasady w okresach kwartalnych (zgodnie 

z harmonogramem płatności). Jednak wynika to z przyjętego modelu rozliczenia, które odbywa się 

wyłącznie w formie refundacji poniesionych wydatków. Przedłożenie sprawozdania warunkuje wypłatę 

środków przez NFOŚIGW30. Beneficjenci uczestniczący w wywiadach wskazywali również pozytywne 

aspekty związane z koniecznością kwartalnego przedkładania sprawozdań do NFOŚiGW - w opinii 

części beneficjentów jest to element dyscyplinujący podmioty zaangażowane w realizację projektu, 

przez niektórych wykorzystywany jako narzędzie wspomagające zarządzanie projektem. Jednocześnie 

treści zawarte w raportach kwartalnych do NFOŚiGW stanowią punkt wyjścia do przygotowania 

raportów do KE.  

2.6 SYSTEM  WSPARCIA  WNIOSKODAWCÓW  I  BENEFICJENTÓW 

2.6.1 SYSTEM WSPARCIA NA POZIOMIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

Komisja Europejska co do zasady nie prowadzi bezpośredniego wsparcia beneficjentów na etapie 

przygotowania projektów oraz dokumentacji aplikacyjnej. Jej aktywność przejawia się głównie 

prowadzeniem różnego rodzaju działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu ogólnoeuropejskim. 

Na stronie internetowej Programu LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm znajdują się 

liczne publikacje dotyczące Programu LIFE oraz realizowanych projektów: 

• Materiały dla wnioskodawców – pakiety materiałów dotyczące poszczególnych naborów 

wniosków znajdują się w odrębnych folderach, które w całości można pobrać ze strony 

internetowej po ogłoszeniu naboru projektów;  

• Toolkit – pakiety materiałów odnoszące się do zarządzania projektem, prowadzenia projektu oraz 

warunków i pomocy graficznych w celu prowadzenia właściwej komunikacji o projekcie LIFE;  

• Baza projektów LIFE – baza projektów stanowi główny zasób informacji o realizowanych 

projektach. Baza zawiera m.in. informacje o beneficjencie, założeniach i celach projektu, opis 

najważniejszych działań oraz odwołanie do strony internetowej projektu. W trakcie realizacji 

projektu dodawane są stopniowo produkty projektu takie jak opracowania, sprawozdania 

z realizacji. Baza posiada również funkcjonalną wyszukiwarkę umożliwiającą tematyczne 

odnajdywanie projektów;  

• LIFE Focus – cykliczna publikacja o realizowanych projektach LIFE w podziale na obszary 

tematyczne lub w dziedzinach o wysokim priorytecie dla Komisji Europejskiej; 

                                                           
30 Beneficjent może zaplanować przedkładanie sprawozdań rzadziej niż raz na kwartał, jednak wiąże się to z dłuższym 

oczekiwaniem na refundację poniesionych wydatków.  

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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• Publikacje Best projects – coroczna publikacja prezentująca najlepsze projekty zakończone 

w danym roku, które zostały nagrodzone w konkursie na najlepszy projekt LIFE;  

• Newsletter Programu LIFE – wychodzący cyklicznie informator o realizowanych projektach, 

ciekawych zagadnieniach i rozwiązaniach wdrażanych przez projekty; 

• Publikacje o Programie LIFE – na stronie znajdują się także publikacje ewaluacyjne oraz raporty 

z wdrażania Programu LIFE; 

• Materiały promocyjne – na stronie znajdują się również materiały promocyjne Programu LIFE, 

ulotki, materiały video oraz inne elementy graficzne, które mogą być wykorzystywane w ramach 

projektów.  

Ponadto Komisja Europejska aktywnie prowadzi konta Programu LIFE na portalach społecznościowych 

– Facebook’u, Twitter’ze, Flickr’ze, gdzie informuje zarówno o najważniejszych wydarzeniach 

związanych z LIFE, jak i promuje realizowane projekty. Raz w roku organizowany jest także Green Week 

– kilkudniowe spotkanie z tematem przewodnim, podczas którego odbywają się także szkolenia dla 

Krajowych Punktów Kontaktowych. Dodatkowym działaniem KE mającym na celu promocję 

najlepszych projektów jest coroczny wybór Best LIFE Project i Best of the BEST LIFE Project na gali 

w Brukseli, a następnie wydanie specjalnej, poświęconej im publikacji. 

System wsparcia wnioskodawców na poziomie Komisji Europejskiej jest zdecydowanie mocną stroną 

Programu LIFE. Z punktu widzenia przygotowania wysokiej jakości projektów, wpisujących się 

w założenia Programu LIFE, szczególnie istotne są: baza danych projektów LIFE , publikacje opisujące 

najlepsze projekty oraz publikacje tematyczne. Stanowią one punkt odniesienia dla potencjalnych 

wnioskodawców, jak również zawierają przykłady rozwiązań w określonej tematyce, wywiady 

z menadżerami projektów lub ekspertami zaangażowanymi w ich realizację, wnikliwe opisy założeń 

oraz przebieg realizacji projektów. Wszystkie te informacje wnoszą bogatą wiedzę przydatną do 

przygotowania kolejnych projektów, jak również uzasadnienia europejskiej wartości dodanej. 

W materiałach dotyczących projektów zawarte są również dane kontaktowe do beneficjentów, które 

mogą być wykorzystywane na etapie poszukiwania partnerów.  

O ile zakres i różnorodność oferowanych przez Komisję Europejską materiałów jest bardzo 

zadowalająca, o tyle niekiedy niewielką barierą dla polskich wnioskodawców pozostaje język 

przygotowanych publikacji – język angielski. Ma to największe znaczenie głównie na etapie 

przygotowywania aplikacji, kiedy zostaje opublikowane ogłoszenie o naborze KE wraz z pakietami 

aplikacyjnymi. Duże znaczenie, szczególnie dla mniej doświadczonych wnioskodawców, mają 

tłumaczenia przygotowywane przez KPK, jednak mają one charakter nieoficjalny i są udostępniane 

nawet kilka tygodni po opublikowaniu ogłoszenia o naborze przez KE. Dobrą praktyką na początku 

wdrażania LIFE+ było publikowanie przez KE zaproszenia do składania wniosków wraz z załącznikami, 

zwłaszcza Wytycznymi dla Wnioskodawców, w języku każdego kraju członkowskiego. Takie 

rozwiązanie pozwalało wnioskodawcom wcześniej zapoznać się regulacjami naboru i uniknąć 

rozbieżności interpretacyjnych.  

2.6.2 SYSTEM WSPARCIA NA POZIOMIE KRAJOWYM 

NFOŚiGW, jako Krajowy Punkt Kontaktowy, prowadzi szeroko zakrojone działania informacyjno-

promocyjne dotyczące Programu LIFE, zajmuje się wyszukiwaniem potencjalnych wnioskodawców, jak 

również wsparciem doradczym na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnych. NFOŚiGW jest 

również beneficjentem LIFE, realizując projekt dotyczący budowania potencjału (Capacity Building).  
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STRONA INTERNETOWA 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kiedy pełni rolę Krajowego Punktu 

Kontaktowego, rozwija podstronę internetową poświęconą Programowi LIFE w formie zakładki na 

stronie głównej NFOŚiGW. Zawiera ona m.in: 

• Aktualności – zarówno dotyczące działań podejmowanych przez KPK, jak i wybranych działań 

Komisji Europejskiej; 

• Harmonogram naborów prowadzonych przez KE i naborów dotyczacych współfinansowania 

projektów ze środków NFOŚiGW;  

• Tłumaczenia – wybranych publikacji KE oraz wytycznych dla wnioskodawców i wytycznych 

oceny wniosków dla aktualnego naboru KE; 

• Harmonogram szkoleń – informacje o odbytych i planowanych szkoleniach prowadzonych 

przez KPK wraz z biblioteką materiałów szkoleniowych; 

• Materiały informacyjne i edukacyjne - zbiór filmów, scenariuszy, ulotek i innych publikacji 

będących efektami polskich projektów LIFE + i LIFE; 

• Realizowane projekty – lista realizowanych w Polsce projektów LIFE+ i LIFE, w tym 

międzynarodowych, wraz ze wskazaniem strony internetowej;  

• Często zadawane pytania – dostępne w zakładce Informacje szczegółowe, stanowią skrócone 

wprowadzenie do Programu LIFE; 

• Sprawozdania – wynikające z Porozumienia z Ministrem Środowiska, a dotyczące 

podejmowanych działań przez NFOŚiGW w danym roku.  

Nowością na stronie KPK jest opublikowany w połowie 2017 r. Przewodnik po dokumentach 

programowych LIFE, który w przystępny i ogólny sposób pozwala poznać Program LIFE, jego specyfikę 

oraz najistotniejsze informacje zawarte w dokumentach KE (wskazuje dokumenty programowe wraz z 

linkami). Warto zauważyć, że to, co jest atutem LIFE, czyli duża ilość materiałów informacyjnych, dla 

części wnioskodawców może być czynnikiem ograniczającym.  

Potencjalni wnioskodawcy, którzy po raz pierwszy spotkają się z tym instrumentem, mogą mieć 

problem z wyborem kluczowych dokumentów, które pozwalaj określić, co jest przedmiotem 

dofinansowania, jak również czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do dofinansowania 

w Programie LIFE. Przewodnik po dokumentach programowych LIFE zawiera podstawowe informacje 

oraz odwołania do kluczowych dokumentów, które pozwalają odpowiedzieć na powyższe pytania.  

Biorąc pod uwagę preferencje Komisji Europejskiej, by projekty LIFE były międzynarodowe 

i wykazywały wysoką europejską wartość dodaną, w ślad za KPK z innych krajów członkowskich, na 

stronie NFOŚiGW funkcjonuje od 2017 roku zakładka „Find your partner for LIFE”. Baza zawiera 

podstawowe informacje nt. potencjalnych wnioskodawców szukających partnerów, jak i podmiotów, 

które są zainteresowane udziałem w projekcie LIFE. Każdy podmiot figurujący w bazie określa swój 

obszar zainteresowania, a niekiedy konkretne propozycje projektów. Do bazy można się zgłosić 

poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej.  

Strona Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE w Polsce jest dla potencjalnych wnioskodawców 

pierwszym źródłem informacji. Ma to kluczowe znaczenie i niekiedy warunkuje dalsze zainteresowanie 

Programem LIFE. O ile zakres oraz forma prezentowanych informacji jest generalnie mocną stroną 
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polskiej strony internetowej LIFE prowadzonej przez KPK, o tyle można zidentyfikować następujące 

problemy, na które zwracali uwagę uczestnicy wywiadów:  

• Dedykowana LIFE podstrona jest jedną z zakładek strony NFOŚiGW, co ściśle określa jej 

strukturę i formę prezentowania informacji. W opinii części beneficjentów jej układ jest mało 

intuicyjny i odbiega pod względem formy graficznej i przejrzystości od stron innych 

programów, w szczególności programów strukturalnych; 

• Deficytem jest niewielka ilość polskojęzycznych, aktualnych materiałów informacyjno-

promocyjnych. W obecnej perspektywie finansowej przetłumaczono i opublikowano Broszurę 

informacyjną Programu LIFE oraz publikację tematyczną: LIFE a łagodzenie zmian klimatu. Ilość 

ta wydaje się niewystarczająca biorąc pod uwagę ilość anglojęzycznych publikacji 

zamieszczanych rokrocznie na stronie KE. Brakuje także odniesienia (wskazania, czy linków) do 

opracowywanych przez KE publikacji; 

• Dobrą praktyką jest publikacja informacji o polskich projektach LIFE (polskojęzyczna baza 

danych dofinansowanych przedsięwzięć). Biorąc jednak pod uwagę niewielką ilość polskich 

projektów w innych obszarach niż ochrona przyrody oraz zarządzanie i informacja, baza 

powinna zostać rozszerzona o najbardziej wartościowe projekty z innych państw Unii 

Europejskiej; 

• Ogólne materiały informacyjne nie zawierają również odwołania do konkretnych przykładów 

przedsięwzięć dofinansowanych przez KE, które mogłyby stanowić inspirację dla 

potencjalnych wnioskodawców lub stanowiły punkt odniesienia dla wstępnej oceny 

kwalifikowalności pomysłów na projekty lub wstępnie planowanych przedsięwzięć. 

Wartościowym źródłem informacji mogłyby być ulotki oraz broszury skierowane do 

poszczonych grup beneficjentów. Materiały te powinny zawierać informację o kluczowych 

obszarach tematycznych, którymi mogą być zainteresowana dana grupa, jak również zawierać 

odwołania do przykładów konkretnych projektów, które można uznać za najbardziej 

wartościowe i pożądane na gruncie polskim. 

Istotnym brakiem, ale także ograniczeniem w kontaktach z potencjalnymi wnioskodawcami jest brak 

obecności KPK w mediach społecznościowych – brak profilu na Facebook’u, Twitterze, czy Youtubie.  

 

SZKOLENIA 

NFOŚiGW organizuje szereg spotkań z potencjalnymi wnioskodawcami, które można podzielić na 

cztery etapy:  

• Dzień informacyjny LIFE - wydarzenie ma zachęcić potencjalnych wnioskodawców do 

przygotowania projektów. W trakcie konferencji prezentowane są ogólne 

informacje  Programie LIFE oraz informacje o zasadach finansowania projektów przez 

NFOŚIGW. Dzień informacyjny jest dobrą okazją do spotkania z beneficjentami realizowanych 

projektów LIFE, wymiany wiedzy i doświadczeń. W trakcie konferencji odbywają się również 

panele tematyczne, w trakcie których beneficjenci dzielą się swoimi doświadczeniami 

z realizacji projektów. Dzień Informacyjny LIFE często terminowo pokrywa się z terminem 

ogłoszenia naboru wniosków o współfinansowanie NFOŚIGW;  

• Szkolenia - organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy odbywają się w dwóch turach po 

dwa lub trzy dni w podziale na tematykę składanych projektów: projekty innowacyjne dot. 



36 | S t r o n a  

ochrony środowiska lub zmian klimatu, projekty przyrodnicze, projekty informacyjne. Celem 

szkoleń jest przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej możliwości Programu LIFE, 

warunkach uzyskania dofinansowania z NFOŚGW i prawidłowego przygotowania formularzy 

aplikacyjnych do LIFE i NFOŚiGW (eProposal i GWD). Szkolenia odbywają się zazwyczaj w maju 

i czerwcu. Dodatkowo KPK organizuje szkolenia skierowane do wybranej grupy 

wnioskodawców, np. samorządów (działania jednostkowe);  

• Konsultacje indywidualne – bezpośrednie lub telefoniczne konsultacje potencjalnych 

wnioskodawców z pracownikami KPK na temat potencjalnej kwalifikacji pomysłów na projekty, 

jak również przygotowania przedsięwzięć. Konsultacje odbywają się w trakcie spotkań, oraz 

poprzez kontakty telefoniczne i pocztę e-mail. W trakcie spotkania wnioskodawca może 

omówić każdy zakres projektu i uzyskać informację zwiększające szanse projektu na 

dofinansowanie. KPK oferuje wsparcie dla wnioskodawców na bieżąco oraz podczas 

ogłoszonych spotkań konsultacyjnych (specjalnie wyznaczony czas, w którym w pełni dostępni 

są pracownicy KPK); 

• E-learning - zgodnie z założeniami projektu dotyczącego budowania potencjału (Capacity 

Building) KPK przewiduje uruchomienie szkoleń w formie e-learningu. Ta forma komunikacji 

nie została jednak jeszcze uruchomiona. 

Powyższe działania są wysoko oceniane przez uczestników wywiadów pogłębionych. 

AKTYWNE WYSZUKIWANIE WNIOSKODAWCÓW 

Przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego biorą udział w seminariach i konferencjach 

organizowanych przez inne podmioty, w trakcie których prezentowane są założenia Programu LIFE. 

W ten sposób KPK stara się aktywnie poszukiwać wnioskodawców. W 2016 roku przedstawiciele KPK 

wzięli udział w 16 konferencjach, a w 2017 roku w 15. Ciekawą i potencjalnie efektywną formą promocji 

są bezpośrednie spotkania z grupami interesariuszy skupionych wokół jednej branży lub 

z przedstawicielami kadry zarządzającej dużych przedsiębiorstw państwowych. Niemniej udział 

w około 15 spotkaniach, które nie zawsze są dedykowane programowi LIFE, wydaje się niewielki. 

Spotkania z kluczowymi oraz potencjalnymi grupami interesariuszy powinny być standardowym 

działaniem zwiększającym dostęp do informacji o Programie LIFE. Przy czym nieodzowne w tym 

obszarze wydaje się wsparcie Ministerstwa Środowiska oraz innych ministerstw. 

 

WSPARCIE NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW 

Pracownicy KPK oferują stałe wsparcie w przygotowaniu formularzy aplikacyjnych do Programu LIFE. 

Wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie zarówno w trakcie konsultacji telefonicznych, e-mailowych jak 

i spotkań indywidualnych w NFOŚIGW. KPK organizuje w ostatnim miesiącu przed składaniem 

wniosków o dofinansowanie projektów ze środków NFOŚIGW tydzień konsultacji, w trakcie którego 

wnioskodawca może umówić się na indywidualną analizę przygotowanej aplikacji, co należy uznać za 

przykład dobrej praktyki. Minusem jest wskazanie tylko jednego numeru kontaktowego, co może 

powodować utrudniony kontakt w sytuacji zbliżającego się terminu składania wniosków i dużego 

zainteresowania wnioskodawców. 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU CAPACITY BUILDING 
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniący rolę Krajowego Punktu 

Kontaktowego LIFE w Polsce, realizuje od 1.01.2016 r. Projekt Budowania Potencjału LIFE (nr LIFE14 

CAP/PL/000011). Jest to jeden z 14 projektów realizowanych w I Wieloletnim Programie Prac przez 

kraje członkowskie. Celem projektów jest upowszechnianie wśród podmiotów krajowych informacji na 

temat Programu LIFE i zainteresowanie szerokiego spektrum grup docelowych, działających na rzecz 

ochrony środowiska i klimatu, a także pomoc w przygotowaniu najwyższej jakości wniosków LIFE 

i efektywne wykorzystanie przez kraje członkowskie dostępnych środków. Oprócz działań 

informacyjno-promocyjnych projekt wspomaga także Krajowy Punkt Kontaktowy poprzez zapewnienie 

finansowania dodatkowego personelu, jak również podniesienie kompetencji osób dotychczas 

zaangażowanych w prace KPK. Głównym założeniem każdego projektu Capacity Building jest 

rozszerzenie zakresu już podejmowanych przez KPK działań (przed realizacją projektu) i /lub 

wprowadzenie nowych – dotychczas niewykorzystywanych. Polski projekt budowania potencjału 

będzie realizowany przez cztery lata - do 31.12.2019 r., a jego budżet wynosi 827 207 EUR, przy 

wysokości kosztów kwalifikowanych 592 933 EUR - w pełni refundowanych przez KE. 

W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące elementy, które rozszerzają formułę wcześniej 

realizowanych działań informacyjno-promocyjnych: 

• Przeprowadzenie raz w roku Dnia Informacyjnego LIFE w nowej formule – rozbudowanie 

dotychczas wypromowanego wydarzenia o 3 warsztaty (platform meetings) organizowane 

równolegle w trakcie tego wydarzenia i poświęcone poszczególnym obszarom priorytetowym 

oraz zorganizowanie konferencji prasowej z udziałem Zarządu NFOŚiGW i przedstawicieli MŚ;  

• Interaktywne szkolenia e-learningowe, jako jedno z głównych działań dot. poprawy 

przygotowywania projektów, wyprzedzające i wspierające szkolenia, ale także z odpowiednim 

modułem dedykowanym realizacji projektu LIFE31; 

• Dodatkowe tłumaczenia materiałów informacyjnych KE oraz przygotowanie autorskich 

publikacji: Polskie projekt LIFE - prezentującej efekty realizacji LIFE+ w Polsce z krótkim opisem 

projektów oraz podsumowaniem ich wyników; Przewodnik po dokumentach programowych 

LIFE - porządkujący informacje nt. umiejscowienia w dokumentach KE zagadnień 

przygotowania i realizacji projektów LIFE oraz Podręcznik pisania wniosków LIFE - kompendium 

wiedzy i wskazówek dla podmiotów piszących wniosek32;  

• Publikację artykułów sponsorowanych, jak również udział w seminariach i konferencjach 

celem wypracowania nowych sposobów pozyskania potencjalnych wnioskodawców oraz 

poszerzenia przez KPK LIFE wiedzy na temat komplementarnych programów,  

• Wsparcie i rozwój kompetencji pracowników Krajowego Punktu Kontaktowego poprzez jego 

wyposażenie informatyczne, uczestnictwo pracowników w szkoleniach językowych, 

merytorycznych i wizytach studyjnych w innych krajach UE.  

Rozszerzenie formuły Dnia Informacyjnego LIFE, w świetle wyników analiz i informacji uzyskanych 

w ramach wywiadów pogłębionych, jest rozwiązaniem bardzo trafnym. Trafny jest również kierunek 

prowadzenia działań w ramach projektu Capacity Building. Ocena jakości i przydatności większości 

planowanych materiałów informacyjnych i narzędzi oraz usług wspierających wnioskodawców (e-

                                                           
31 Dotychczas nie uruchomiono jeszcze tej usługi, jej uruchomienie planowane jest w naborze 2018. 

32 Dotychczas opublikowany został Przewodnik po dokumentach programowych LIFE. Publikacja pozostałych planowana jest 
w naborze 2018. 
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learning) będzie możliwa dopiero po ich opublikowaniu i uruchomieniu. Biorąc pod uwagę wyniki analiz 

oraz informacje uzyskane w ramach wywiadów pogłębionych oraz badania ankietowego, czynnikiem 

warunkującym wysoką użyteczność Podręcznika pisania wniosków LIFE, będzie odwołanie do 

konkretnych przykładów rozwiązań stosowanych w dotychczas realizowanych projektach, 

w szczególności w rozdziale dotyczącym kryteriów oceny kwalifikowalności wydatków, włącznie 

z podaniem przykładów odstępstw od ogólnych zasad oraz sposobu ich uzasadnienia. Biorąc pod 

uwagę strukturę polskich projektów, publikacja Polskie projekty LIFE może okazać się mało użyteczna, 

w szczególności z punktu widzenia generowania projektów związanych z ochroną środowiska 

i efektywnym wykorzystaniem zasobów (niewielka liczba polskich projektów), adaptacją do zmian 

klimatycznych (jeden polski projekt), dostosowaniem do zmian klimatu (brak polskich projektów). 

Publikacja będzie promowała de facto projekty związane z ochroną przyrody oraz zarządzaniem 

i informacją, z których przygotowaniem polscy beneficjencie nie mają problemów. Dużo bardziej 

efektywne byłoby przygotowanie publikacji prezentującej projekty z całej Unii Europejskiej, które 

dotyczą obszarów, działań lub podejść, które są najbardziej wartościowe z punktu widzenia Polski. 

2.6.3 SYSTEM WSPARCIA W INNYCH KRAJACH UE 

W latach 2014-2016 w większości krajów UE odnotowano spadek wskaźnika średniej liczby 

dofinansowanych projektów w ujęciu średniorocznym w Programie LIFE w porównaniu do okresu 

2007-2013.  

WYKRES 1. ZMIANA ŚREDNIEJ LICZBY DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW W SKALI ROKU W PROGRAMIE LIFE W LATACH 

2014-2016 W PORÓWNANIU DO OKRESU 2007-2013 (KOLOR NIEBIESKI: KRAJE, KTÓRE KORZYSTAŁY ZE ŚRODKÓW 

DOTYCZĄCYCH BUDOWY POTENCJAŁU PRZEZ INSTYTUCJE KRAJOWE WSPIERAJĄCE PROCES WDRAŻANIA LIFE) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

Polska należy do krajów, w których trend spadkowy miał najbardziej gwałtowny charakter, mimo 

wykorzystania środków ma budowę potencjału Capacity Building. Wzrost wskaźnika średniej liczby 

dofinansowanych projektów w skali roku odnotowano w trzech krajach: Chorwacji, Republice Czeskiej, 

Słowenii, Bułgarii. Za kraje sukcesu można uznać również państwa, które odnotowały mniejszy spadek 

liczby dofinansowanych projektów niż średnia dla całej UE. Do tej grupy zaliczyć można w szczególności 

Holandię, Hiszpanię i Portugalię.  

Dwa z wymienionych krajów: Republika Czeska i Hiszpania zostały objęte pogłębioną analizą, 

ukierunkowaną na identyfikację czynników determinujących wzrost liczby dofinansowanych projektów 

(w przypadku Republiki Czeskiej) oraz relatywnie niewielki spadek liczby dofinansowanych projektów, 
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jak również duża liczbę wspieranych przedsięwzięć w skali całej Unii Europejskiej (w przypadku 

Hiszpanii). 

 

OPIS SYSTEMU WSPARCIA DLA PROJEKTÓW LIFE W REPUBLICE CZESKIEJ 

Beneficjenci z Republiki Czeskiej uczestniczą w programie LIFE od roku 2004. W latach 2007-2013 

dofinansowanie otrzymało łącznie 9 projektów, w pierwszych trzech naborach obecnej perspektywy – 

5 projektów, w ujęciu średniorocznym nastąpił więc wzrost liczby dofinansowanych projektów o 30%. 

Trudno określić czy jest to trend stały. Nie mniej jednak Republika Czeska jest jednym z nielicznych 

krajów, w których wartość tego wskaźnika jest dodatnia. Ponadto w Republice Czeskiej, podobnie jak 

w Polsce, realizowany jest projekt Capacity Building. 

WYKRES 2. LICZBA PROJEKTÓW LIFE DOFINANSOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH W REPUBLICE CZESKIEJ 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

W Republice Czeskiej, podobnie jak w przypadku Polski, większość dofinansowanych dotychczas 

projektów LIFE dotyczyła ochrony przyrody. 

WYKRES 3. STRUKTURA TEMATYCZNA PROJEKTÓW LIFE DOFINANSOWANYCH W LATACH 2007-2016 W REPUBLICE 

CZESKIEJ 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

System współfinansowania projektów LIFE w Republice Czeskiej obejmuje dofinansowanie ze źródeł 

Ministerstwa Środowiska oraz z innych źródeł finansowania działań związanych z ochroną środowiska. 

Czeskie Ministerstwo Środowiska ogłasza co roku krajowy nabór wniosków o współfinansowanie dla 

projektów tradycyjnych w podprogramach dotyczących środowiska i zmian klimatu. Ministerstwo nie 

tylko informuje o Programie LIFE, ale też zapewnia pokrycie części wkładu własnego projektu z innych 

źródeł. Czeskie Ministerstwo Środowiska przeznaczyło na ten cel w 2016 roku 51 mln koron, a w 2017 

roku 53 mln koron.  

Co ważne, dofinansowanie można uzyskać również na przygotowanie projektu. Czeskie Ministerstwo 

Środowiska przeznacza na ten cel co roku około 3 mln koron (około 500 tys. PLN). Dofinansowanie na 

przygotowanie projektu można było uzyskać do wysokości 150 tys. koron w 2016 roku (około 25 tys. 
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PLN). i 200 tys. koron w 2017 roku (około 33 tys. PLN). Na wsparcie finansowe w wysokości do 10 tys. 

koron może liczyć również współbeneficjent projektu.  

W kosztach kwalifikowanych mieszczą się m.in.: 

• koszty przygotowania dokumentacji projektowej, 

• analizy wykazujące konieczność lub wykonalność realizacji planowanego projektu’ 

• tłumaczenie na język angielski wniosku. 

Nabór projektów podzielono na dwa etapy: 

• w pierwszym, nieobowiązkowym, wnioskodawca może złożyć propozycje projektu do 

Ministerstwa Środowiska we wstępnym etapie przygotowania. Uzyskuje dzięki temu zaliczkę na 

przygotowanie projektu w wysokości do 50 tys. koron; 

• w drugim etapie wnioskodawcy, którzy chcą się ubiegać o refundowanie kosztów przygotowania 

projektu muszą złożyć gotowy projekt.  

Krajowy Punkt Kontaktowy realizuje obecnie projekt Capacity Building, którego celem jest zwiększanie 

potencjału zarówno KPK, jak i wsparcie czeskich wnioskodawców w skuteczniejszym aplikowaniu 

o środki z KE, w trakcie którego prowadzonych jest szereg działań promujących Program LIFE, w tym 

m.in:  

• organizacja trzech typów seminariów w podziale na szczegółowość informacji 1 - ogólne 

informacje o LIFE, 2 - szczegółowe przygotowanie do wniosku, 3 - wypełnianie wniosku, w tym 

w eProposal; 

• tłumaczenie dokumentów Programu LIFE na język czeski oraz przygotowanie autorskich 

materiałów wspomagających wnioskodawców; 

• organizacja indywidualnych konsultacji z wnioskodawcami.  
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Mimo umiejscowienia KPK w Czeskim Ministerstwie Środowiska, Program LIFE ma dedykowaną 

odrębną stronę internetową (www.program-

life.cz), która ma nowoczesną formę graficzną. 

Od roku 2016 na stronie internetowej Programu 

LIFE jest dostępny podręcznik przygotowania 

projektów, który został przygotowany w 

atrakcyjnej formie graficznej. Podręcznik 

koncentruje się na najistotniejszych (kluczowych 

z puntu widzenia oceny) aspektach, na które 

powinien zwrócić uwagę wnioskodawca na etapie 

przygotowania projektów (formułowania jego 

założeń), jak również przygotowania 

dokumentacji aplikacyjnej – co jest niewątpliwie 

jego mocną stroną. Słabą stroną podręcznika jest 

duży stopnień ogólności i niewielki stopień 

odwołania do konkretnych przykładów. 

W działania informacyjno-promocyjne mocno 

zaangażowane są również różne departamenty 

Ministerstwa Środowiska, które wspólnie z 

Punktem Kontaktowym współpracują z 

agencjami informacyjnymi. Dzięki temu 

informacja o Programie LIFE jest szeroko 

rozpowszechniana na stronach internetowych 

oraz w mediach. 

Warto zauważyć, że w roku 2016 czescy wnioskodawcy złożyli łącznie 15 projektów, a 3 uzyskały 

dofinansowanie, co przekłada się na skuteczność na poziomie 20%. Ze względu na niewielka liczbę 

projektów i ograniczony zasób danych (wyłącznie nabór 2016) trudno wnioskować, czy jest to stała 

tendencja. Jeżeli tendencja okaże się trwała, czynnikiem decydującym o sukcesie będzie wdrożenie 

podobnego modelu który od 2008 roku funkcjonuje w Polsce. Drobne różnice dotyczą jedynie sposobu 

organizacji informacji na stronie internetowej oraz szybszego opracowania i udostępnienia 

wnioskodawcom podręcznika przygotowania projektu (który ma jednak charakter dość ogólny). 

Istotną różnicą jest natomiast stworzenie mechanizmu dofinansowania działań związanych 

z przygotowaniem projektów, którego wdrożenie należy rozważyć w Polsce.  

OPIS SYSTEMU WSPARCIA DLA PROJEKTÓW LIFE W HISZPANII 

Beneficjenci z Hiszpanii uczestniczą w programie LIFE od roku 1992, czyli od początku jego istnienia. 

W latach 2007-2013 dofinansowanie otrzymało łącznie 312 projektów, w pierwszych trzech naborach 

obecnej perspektywy - 120 projektów, w ujęciu średniorocznym nastąpił więc niewielki spadek liczby 

dofinansowanych projektów (o 10%), jednak był on niższy niż od analogicznego wskaźnika dla całej Unii 

Europejskiej (-28%). Hiszpania jest jednym z dwóch krajów (obok Włoch), które charakteryzują się 

największą liczbą wniosków składanych do Programu LIFE oraz jednocześnie duża skutecznością 

w uzyskiwaniu wsparcia. Dla przykładu w roku 2016 hiszpańscy wnioskodawcy złożyli łącznie 278 

projektów, w tym 44 uzyskały dofinansowanie, co przekłada się na skuteczność na poziomie 16%. Dla 

porównania w tym samym roku polscy beneficjenci złożyli 43 projekty, a więc ponad 6-krotnie mniej 

http://www.program-life.cz/
http://www.program-life.cz/
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niż Hiszpanie33, w tym 3 uzyskały dofinansowanie, co przekłada się na skuteczność na poziomie około 

7%. Te dwa czynniki – duża liczba wniosków i duża skuteczność - przekładają się w przypadku 

Hiszpanii na wysoką liczbę dofinansowywanych projektów w Programie LIFE (zarówno w ujęciu 

względnym, jak i bezwzględnym).  

WYKRES 4. LICZBA PROJEKTÓW LIFE DOFINANSOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH W HISZPANII 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

Powyższe dane pokazują również, że Hiszpania zbudowała potencjał skutecznego aplikowania do LIFE 

w okresie wysokiej podaży funduszy strukturalnych. 

W Hiszpanii większość dofinansowanych w latach 2007-2016 projektów LIFE dotyczyła ochrony 

środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów (Wykres 5). Katalog beneficjentów jest bardzo 

zróżnicowany, kluczową grupę stanowią jednostki naukowe i badawcze, przedsiębiorstwa oraz 

organizacje pozarządowe, które również mocno angażują się w realizacje projektów dotyczących 

ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów. 

WYKRES 5. STRUKTURA TEMATYCZNA PROJEKTÓW LIFE DOFINANSOWANYCH W LATACH 2007-2016 W HISZPANII 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

Krajowy Punkt Kontaktowy dla LIFE został utworzony przy departamencie Finansów Ministerstwa 

Rolnictwa, Rybołówstwa, Żywności i Środowiska. Członkowie zespołu Krajowego Punktu Kontaktowego 

organizują centralny dzień informacyjny o LIFE, ale również angażują się w działania informacyjne 

dotyczące LIFE organizowane przez władze regionalne (seminaria regionalne). KPK oferuje również 

                                                           
33 Przy nieco większej liczbie mieszkańców – około 46 mln osób. 
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stałe wsparcie dla wnioskodawców w postaci indywidualnego doradztwa. Projekty są szczegółowo 

weryfikowane, a KPK monitoruje stan ich przygotowania. KPK weryfikuje również szczegółowo stan 

wdrażania projektów i bierze udział w wizytach monitorujących wspólnie z EASME. W pewnym stopniu 

KPK jest również zaangażowane w proces inicjowania projektów, w szczególności w przypadku 

pojawiania się nowych obszarów wsparcia. 

Projekty złożone przez hiszpańskich wnioskodawców do Programu LIFE mogą liczyć na 

współfinansowanie ze strony Fundacion Biodiversidad, która ogłasza coroczne nabory dla organizacji 

pozarządowych oraz projektów z Podprogramu na rzecz środowiska. Fundacja dofinansowuje projekty 

z zakresu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej do wysokości 90% całkowitej kwoty wkładu 

własnego. Dofinansowywane są projekty zaakceptowane przez Komisję Europejską.  

Z wywiadu pogłębionego przeprowadzonego z przedstawicielem hiszpańskiego KPK wynika również, 

wzrost zainteresowania hiszpańskich wnioskodawców Programem LIFE był ściśle skorelowany ze 

zmniejszeniem podaży środków strukturalnych. Ważnym czynnikiem wpływającym na wysoką liczbę 

wniosków, jak i wysoką skuteczność aplikowania, jest również dobrze rozwinięty rynek firm 

i doradców prywatnych, którzy specjalizują w poszukiwaniu, w pewnym zakresie również inicjowaniu 

oraz przygotowaniu projektów do Programu LIFE. 

Zasadnicza różnica pomiędzy Polską i Hiszpanią obejmuje trzy elementy:  

• mniejsza podaż funduszy strukturalnych w Hiszpanii, 

• zaangażowanie w Hiszpanii władz regionalnych w działania informacyjno-promocyjne, 

• dobrze rozwinięty w Hiszpanii rynek firm i doradców prywatnych, którzy specjalizują 

w poszukiwaniu oraz przygotowaniu projektów do Programu LIFE. 

W perspektywie długofalowej Hiszpania powinna być punktem odniesienia dla Polski. Przykład 

Hiszpanii pokazuje, że mniejsza podaż funduszy strukturalnych na ochronę środowiska może być 

skutecznie kompensowana środkami z Programu LIFE. Jednocześnie stworzony potencjał 

i doświadczenie zdobyte w okresie dużej dostępności i funduszy strukturalnych może przełożyć się na 

duża liczbę wniosków do programu LIFE i znaczny udział finansowy w tym instrumencie finansowym.  

Przykład Hiszpanii, pokazuje również, że duża liczba dofinansowanych projektów jest wypadkową 

dwóch czynników: 

a. Dużej liczby złożonych wniosków, która wynika z aktywności i zaangażowania wszystkich 

potencjalnych grup beneficjentów, jak również zaangażowania w proces promocji LIFE, 

identyfikacji potencjalnych projektów, a w pewnym stopniu inicjowania przedsięwzięć za 

równo KPK, władz regionalnych, jak i firm doradczych; 

b. Dużej skuteczności wnioskodawców, która wynika z dużego doświadczenia własnego, 

zaangażowania w proces przygotowania projektów KPK, jak również firm doradczych 

specjalizujących się w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej do Programu LIFE. 

2.6.4 NARZĘDZIA WSPARCIA Z INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, MOŻLIWE DO 
ZASTOSOWANIA W LIFE ORAZ MECHANIZMY ŁĄCZENIA ŚRODKÓW 

Program LIFE, dzięki zaangażowaniu Komisji Europejskiej i NFOŚiGW charakteryzuje się bardzo 

szerokim zakresem materiałów i działań informacyjnych, materiałów i narzędzi wspierających 

potencjalnych wnioskodawców, dlatego niezwykle trudno wskazać kolejne możliwe do zastosowania 

w LIFE narzędzia stosowane w innych instrumentach finansowych. Poniżej wskazano kilka z nich: 
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• Przewagą części programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych w stosunku do 

LIFE (zarówno na poziomie KE, jak i NFOŚiGW) są nowoczesne, atrakcyjne wizualnie strony 

internetowe, które charakteryzują się dużą przejrzystością treści; 

• Efektywnym narzędziem wspomagającym wnioskodawców w części programów są również 

szczegółowe podręczniki dotyczące przygotowania projektów, odwołujące się do m. in. 

przykładów rozwiązań, przykładów najczęściej popełnianych błędów, jak również przykładów 

dobrych oraz złych praktyk; 

• Na stronach programów strukturalnych pojawiają się również wyszukiwarki, które pozwalają 

wstępnie zweryfikować kwalifikowalność przedsięwzięcia, które działają na zasadzie: Wskaż co 

chcesz zrobić i jakie cechy ma planowany projekt, a narzędzie informatyczne wskaże źródło 

i możliwość finansowania. 

Ze względu na zaangażowanie środków NFOŚiGW, obecnie problemem dla polskich wnioskodawców 

nie jest pozyskanie środków na współfinansowanie projektów. W przyszłości można rozważyć 

wykorzystanie w niektórych obszarach i typach projektów, np. związanych z innowacjami, 

zastosowania tzw. modelu hybrydowego, czyli łączenia środków UE ze środkami prywatnymi 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Hipotetycznie taka sytuacja może dotyczyć partnerstwa 

przedsiębiorstwa zainteresowanego weryfikacją innowacyjne technologii związanej z ochroną 

środowiska lub klimatu, z państwową jednostką badawczo-rozwojową, która posiada potencjał 

w zakresie wykonania tego rodzaju testów, gdzie przedsiębiorstwo będące właścicielem patentu na 

niezweryfikowane technologicznie i rynkowo innowacyjne rozwiązanie technologiczne przygotowuje 

projekt do Programu LIFE w partnerstwie z jednostką badawczą, przekazuje środki na zapewnienie lub 

uzupełnienie wkładu własnego do projektu, jak również uczestniczy w najistotniejszych fazach 

projektu. W przypadku pozytywnej weryfikacji technologicznej i rynkowej przez jednostkowe 

badawczą w ramach projektu LIFE przedsiębiorstwo zapewnia środki na wdrożenie innowacyjnej 

technologii do seryjnej produkcji lub zastosowania w procesie produkcyjnym. Biorąc jednak pod 

uwagę, że model projektów hybrydowych, jak również zagadnienie partnerstwa publiczno-prywatnego 

znajduje się w Polsce w fazie dyskusji lub pilotażowego wdrożenia, zastosowanie opisanego modelu 

jest realne najwcześniej w kolejnej perspektywie finansowej.  

Warto również zauważyć, że przykładem łączenia środków pochodzących z różnych źródeł (w tym 

środków publicznych i prywatnych) jest koncepcja projektu zintegrowanego, promowana przez KE 

w programie LIFE w perspektywie finansowej. Zakłada ona integrację różnych podmiotów i źródeł 

finansowania w celu skutecznej realizacji strategicznych, często długofalowych celów w obszarze 

ochrony środowiska lub klimatu. Koncepcja projektu zintegrowanego zakłada realizację kilku 

powiązanych ze sobą projektów lub działań, które angażują różne źródła finansowania. Skuteczne 

stosowanie tego potencjalnie bardzo efektywnego modelu zależna jest od podejścia stosowanego 

w innych programach, tzn. preferencji na etapie oceny lub rezerwowania środków dla projektów 

realizowanych w ramach programu zintegrowanego. W chwili obecnej taka preferencja stosowana jest 

jedynie w POIiŚ (w działaniu 2.4). Koncepcja projektu zintegrowane może być stosowana we wszystkich 

obszarach, gdzie osiągniecie pożądanego trwałego efektu wymaga realizacji wielu powiązanych ze 

sobą działań lub przedsięwzięć, które nie mogą być sfinansowane w jednym czasie lub z jednego źródła. 

Poza obszarami obszarem ochrony środowiska, ochrony klimaty i adaptacji do zmian klimatu model 

projektu zintegrowanego powinien być wykorzystywany również w obszarze tworzenia 

i komercjalizacji innowacji.  
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Należy zauważyć, że próby integracji projektów były i nadal są podejmowane w przytoczonym obszarze 

tworzenia i komercjalizacji innowacji. Przykładem jest POIG 2007-2013, gdzie w ramach działań 1.4 

oraz 4.1 prowadzono zintegrowany nabór projektów. W pierwszej fazie w ramach działania 1.4 

przedmiotem finansowania były prace badawczo-rozwojowe. W przypadku pozytywnej weryfikacji 

wyników prac badawczo-rozwojowych, projekt miał zagwarantowane środki z działania 4.1 na ich 

wdrożenie. Mechanizm ograniczał ryzyko sytuacji, w której wyniki prac badawczo-rozwojowych, mimo 

pozytywnej weryfikacji nie są wdrażane ze względu na brak odpowiednich środków własnych, jak 

również szybkie wyczerpanie alokacji na działania wdrożeniowe, co w przypadku funduszy 

strukturalnych jest bardzo częstym zjawiskiem. Wyzwaniem jest stworzenie mechanizmu, który 

zapewnia skuteczne łączenie w ramach projektów zintegrowanych środków pochodzących z różnych 

programów oraz funduszy (strukturalnych, krajowych, wdrażanych bezpośredni przez KE).  
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3. CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWYCH GRUP BENEFICJENTÓW  

Podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w Programie LIFE może być każdy podmiot 

zarejestrowany na obszarze Unii Europejskiej, poza osobami fizycznymi i podmiotami prowadzącymi 

jednoosobową działalność gospodarczą. Komisja Europejska dzieli Wnioskodawców na trzy grupy: 

podmioty publiczne, podmioty prywatne o charakterze komercyjnym oraz podmioty prywatne 

o charakterze niekomercyjnym (w tym organizacje pozarządowe), przy czym w bazie prowadzonej 

przez Komisję Europejską klasyfikacja ta jest bardziej szczegółowa. Poniżej przedstawiono podstawowe 

dane dotyczące projektów dofinansowanych w Programie LIFE, posiłkując się podziałem stosowanym 

przez Komisję Europejską. Nie jest od do końca dostoswany do podziału stosowanego w Polsce, np. 

w ramach funduszy strukturalnych34, dlatego w dalszej części rozdziału, w której znajduje się 

charakterystyka głównych grup beneficjentów, zastosowano inny podział.  

Na poziomie całej Unii Europejskiej (UE28) w latach 2007-2013 i 2014-2020 ze środków programu LIFE 

w największym stopniu korzystały władze regionalne i lokalne35, jednostki naukowe i badawcze36, 

przedsiębiorstwa37 oraz organizacje pozarządowe. Liczącą się grupę, w szczególności po roku 2014, 

stanowiły również instytucje reprezentujące władze centralne oraz podmioty zarządzające obszarami 

chronionymi.  

WYKRES 6.STRUKTURA BENEFICJENTÓW W DOFINANSOWANYCH PROJEKTACH W PROGRAMIE LIFE W LATACH 2007-
2013 ORAZ 2014-2020 DLA UE28 (UDZIAŁ PROCENTOWY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE GRUPY 

BENEFICJENTÓW) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

W perspektywie 2014-202038 w poszczególnych obszarach tematycznych udział wymienionych grup 
beneficjentów jest bardzo zróżnicowany. Pogłębiona analiza danych prowadzi do następujących 
wniosków istotnych z punktu widzenia celów badania: 

• W przypadku obszarów tematycznych: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie 

zasobami (ENV) oraz ograniczenie wpływu człowieka na klimat (CCM) na poziomie całej UE 

większość projektów jest realizowana przez dwie grupy podmiotów: przedsiębiorców oraz 

                                                           
34 Np. do kategorii „władze regionalne”, które intuicyjnie kojarzą się z władzami samorządowymi, KE zalicza również regionalne dyrekcje 
ochrony środowiska, które są jednostkami administracji rządowej oraz regionalne dyrekcje lasów państwowych, które są jednostkami 
nieposiadającymi osobowości prawnej podległymi administracji rządowej (Ministerstwo Środowiska) i realizującymi niektóre zadania 
administracji rządowej. 

35 Kategoria ta obejmuje instytucje stanowiące odpowiednik polskich władz samorządowych od szczebla regionalnego do lokalnego, jak 
również jednostki im podległe, a także instytucje reprezentujące władze centralne na poziomie regionalnym.  

36 Kategoria obejmuje jednostki zajmujące się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, działalności naukowo-badawczą, jak również 
uczelnie wyższe. 

37 Kategoria obejmuje podmioty prowadzące działalność komercyjną o różnej strukturze własności, wielkości i skali działalności.  

38 Nabory 2014-2016 
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jednostki naukowe i badawcze (odpowiednio 75% i 84% ogółu dofinansowanych 

przedsięwzięć); 

• W przypadku obszarów tematycznych: przyroda i różnorodność biologiczna (NAT), zarzadzanie 

i informacja w zakresie środowiska (GIE) oraz zarzadzanie i informacja w zakresie klimatu (GIC) 

na poziomie całej UE kluczową grupą beneficjentów są organizacje pozarządowe, jak również, 

jednak w mniejszym stopniu: władze regionalne i lokalne oraz jednostki naukowe i badawcze; 

• W przypadku obszaru tematycznego dostosowywanie do skutków zmiany klimatu (CCA) na 

poziomie całej UE kluczową grupą beneficjentów są władze regionalne i lokalne oraz jednostki 

naukowe i badawcze. 

WYKRES 7. STRUKTURA BENEFICJENTÓW W DOFINANSOWANYCH PROJEKTACH W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 

TEMATYCZNYCH W PROGRAMIE LIFE W LATACH 2014-2020 DLA UE28 (LICZBA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

Zróżnicowany jest również zakres tematyczny projektów realizowanych przez poszczególne grupy 

beneficjentów. Katalog działań realizowanych na poziomie całej UE przez poszczególne grupy 

podmiotów jest dość zróżnicowany, przy czym w przypadku większości grup można zidentyfikować 

główny oraz uzupełniające obszary zainteresowania. 

WYKRES 8. STRUKTURA TEMATYCZNA PROJEKTÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH BENEFICJENTÓW W PROGRAMIE LIFE 

W LATACH 2014-2020 DLA UE28 (LICZBA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

13%

50%

39%

8%

7%

26%

34%

36%

23%

14%

33%

5%

9%

13%

20%

5%

3%

2%

8%

8%

3%

2%

9%

8%

5%

9%

40%

36%

13%

3%

5%

6%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CCA (n=39)

CCM (N=38)

ENV (n=171)

GIC i GIE (n=52)

NAT (n=119)

przedsiębiorstwa jednostki naukowe i badawcze władze regionalne lub lokalne
władze krajowe zarządcy obszarów chronionych NGO
inne

25%

85%

48%

51%

39%

15%

8%

38%

19%

18%

25%

54%

65%

13%

8%

19%

25%

11%

11%

4%

4%

5%

2%

3%

12%

18%

21%

8%

10%

4%

21%

9%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

inne (n=24)

władze obszarów
chronionych (n=13)

władze krajowe (n=21)

NGO (n=84)

władze lokalne i
regionalne (n=61)

jednostki naukowe i
badawcze (n=113)

przedsiębiorstwa
(n=103)

NAT ENV GIE i GIC CCM CCA



48 | S t r o n a  

Na poziomie Polski struktura beneficjentów LIFE, zarówno w perspektywie 2007-2013, jak i 2014-2020, 

różni się od tej odnotowywanej na poziomie całej UE. W perspektywie 2007-2013 katalog polskich 

beneficjentów wyróżniał większym w stosunku całej UE udziałem podmiotów zaliczonych do kategorii 

zarządców obszarów chronionych (parki narodowe i parki krajobrazowe), jak również organizacji 

pozarządowych, z drugiej strony dużo mniejszym udziałem przedsiębiorstw oraz jednostek naukowo-

badawczych.  

WYKRES 9. STRUKTURA BENEFICJENTÓW W DOFINANSOWANYCH PROJEKTACH W PROGRAMIE LIFE W LATACH 2007-
2013 ORAZ 2014-2020 DLA POLSKI (KLASYFIKACJA KE) (LICZBA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

W perspektywie 2014-2020 widoczne są podobne tendencje – wysoki udział organizacji 

pozarządowych, jak również niewielki udziału przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych 

i badawczych. W perspektywie 2014-2020 w gronie beneficjentów nie ma zarządców obszarów 

chronionych (parki narodowe i parki krajobrazowe), duży udział stanowią z kolei podmioty zaliczone 

przez KE do kategorii władze lokalne, regionalne i krajowe39. Mając jednak na uwadze niewielką liczbę 

dofinansowanych projektów (13), na podstawie danych dotyczących perspektywy 2014-2020 nie 

można formułować wniosków nt. ogólnych prawidłowości lub tendencji. 

Biorąc pod uwagę dane dla naborów 2007-2016, dla których dostępne są dane nt. dofinansowanych 

projektów Polska wyróżnia się na tle całej UE: 

a. relatywnie wysokim udziałem w gronie beneficjentów organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów zaliczonych do kategorii zarządców obszarów chronionych (parki narodowe 

i parki krajobrazowe); 

b. relatywnie niskim udziałem w gronie beneficjentów jednostek naukowych i badawczych, 

a przede wszystkim przedsiębiorców. 

Podział beneficjentów stosowany w bazie Komisji Europejskiej nie jest do końca dostoswany do 

polskiej specyfiki (np. kategoria władze regionalne obejmuje zarówno jednostki podległe administracji 

rządowej, jak i samorządowej), dlatego na potrzeby dalszych analiz zastosowano podział na pięć grup: 

administracja rządowa i jednostki podległe, administracja samorządowa i jednostki podległe, 

organizacje pozarządowe, jednostki naukowe i badawcze, przedsiębiorstwa.  

Na poziomie Polski, zarówno w perspektywie 2007-2013, jak i 2014-2020, kluczowymi grupami 

beneficjentów LIFE (największa liczba projektów, które uzyskały dofinansowanie KE) są podmioty 

administracji rządowej i jednostki im podległe oraz organizacje pozarządowe. W perspektywie 2007-

                                                           
39 W większości przypadków do tej kategorii zaliczano jednostki administracji rządowej i samorządowej (tj. władze samorządowe, RDOŚ, 
GDOŚ, DGLP i NFOŚiGW realizujący projekt Capacity Building). 
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2013 najwięcej projektów realizowała pierwsza grupa podmiotów, natomiast w perspektywie 2014-

2020 najwięcej umów w dotychczas rozstrzygniętych naborach podpisały organizacje pozarządowe. 

Podobny udział w obu perspektywach stanowią samorządy oraz jednostki od nich zależne. Jednostki 

naukowe i badawcze w poprzedniej perspektywie miały podobny udział jak samorządy w obecnej 

perspektywie, a obecnie ich udział w grupie dofinansowanych projektów zmniejszył się ponad 

dwukrotnie. Najmniej liczna grupę stanowią przedsiębiorstwa.  

WYKRES 10. STRUKTURA BENEFICJENTÓW W DOFINANSOWANYCH PROJEKTACH W PROGRAMIE LIFE W LATACH 2007-
2013 ORAZ 2014-2020 DLA POLSKI (KLASYFIKACJA POLSKA) 

A. BENEFICJENCI WIODĄCY (UDZIAŁ DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW) 

 

B. WSZYSTKIE PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTÓW – BENEFICJENCI WIODĄCY, 
WSPÓŁBENEFICJENCI PROJEKTÓW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH (UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP)40 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

W całym analizowanym okresie prowadzenia naborów w LIFE (lata 2007-2016) w poszczególnych 

obszarach tematycznych udział wymienionych grup beneficjentów jest bardzo zróżnicowany: 

• W przypadku obszaru tematycznego ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie 

zasobami (ENV) na poziomie Polski większość projektów (56% ogółu dofinansowanych 

przedsięwzięć) była lub jest realizowana przez jednostki naukowe i badawcze, drugą pod 

                                                           
40 Z wyłączeniem projektu zintegrowanego. 
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względem liczebności grupę stanowią przedsiębiorstwa (31%), po jednym projekcie 

realizowały: samorząd i organizacja pozarządowa. 

• W przypadku obszaru tematycznego przyroda i różnorodność biologiczna (NAT) na poziomie 

Polski większość projektów była lub jest realizowana przez administrację rządową i jednostki 

podległe oraz organizacje pozarządowe (odpowiednio 43% i 33% ogółu dofinansowanych 

przedsięwzięć), drugą pod względem liczebności grupę stanowią samorządy i jednostki 

podległe (21%), jeden projekt realizowała jednostka badawcza; 

• Projekty dotyczące zarządzania i informacji w ochronie środowiska i klimatu (INF, GIE, GIC) na 

poziomie Polski były lub są najczęściej realizowane przez administrację rządową i jednostki 

podległe oraz organizacje pozarządowe (odpowiednio 54% i 33% ogółu dofinansowanych 

przedsięwzięć), dwa projekty realizowały również jednostki naukowe i badawcze; 

• Projekt dotyczący dostosowywania do skutków zmiany klimatu (CCA) oraz jedyny polski projekt 

zintegrowany w obszarze środowiska realizowane są przez jednostki samorządowe. 

WYKRES 11. STRUKTURA BENEFICJENTÓW W DOFINANSOWANYCH PROJEKTACH W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 

TEMATYCZNYCH W PROGRAMIE LIFE W LATACH 2007-2016 DLA POLSKI (LICZBA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

Zakres tematyczny projektów realizowanych przez poszczególne grupy beneficjentów w przypadku 

polski jest dużo mniej zróżnicowany niż w przypadku całej UE. Przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe 

i badawcze realizują projekty przede wszystkim w obszarze tematycznym ochrona środowiska 

i efektywne gospodarowanie zasobami (ENV), organizacje pozarządowe oraz administracja rządowa 

i samorządowa wraz z jednostkami podległymi realizuje najwięcej projektów związanych z ochroną 

przyrody i różnorodności biologicznej (NAT). Organizacje pozarządowe, jednostki naukowe i badawcze, 

jak również administracja rządowa w swoim portfelu przedsięwzięć ma również projekty związane 

z zarządzaniem i informacją w obszarze środowiska, a w obecnej perspektywie finansowej również 

w obszarze ochrony klimatu (INF, GIE i GIK). Najbardziej zróżnicowaną tematyką charakteryzują się 

z kolei projekty realizowane przez samorządy i jednostki podległe. 
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WYKRES 12. STRUKTURA TEMATYCZNA PROJEKTÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH BENEFICJENTÓW W PROGRAMIE LIFE 

W LATACH 2007-2016 DLA POLSKI (LICZBA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

Powyższe zestawienia posłużyły do stworzenia charakterystyki poszczególnych grup potencjalnych 

beneficjentów. Punktem odniesienia były dane dotyczące polskich beneficjentów i wnioskodawców 

(stan faktyczny), oraz beneficjentów aplikujących do LIFE w skali całej Unii Europejskiej - dane te 

posłużyły do identyfikacji innych potencjalnych beneficjentów, identyfikacji potencjalnych obszarów 

zainteresowania analizowanych grup beneficjentów, oraz wskazania pożądanych cech skutecznych 

wnioskodawców.  

3.1 ADMINISTRACJA  RZĄDOWA  ORAZ  JEDNOSTKI  NADZOROWANE  I  PODLEGŁE 

Kluczowe obszary zainteresowania (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): NAT, ENV, GIE, IPE, IPC, GIC 

Uzupełniające obszary zainteresowania (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): ENV, CCM, CCA 

Podmioty kluczowe (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii, 

Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości 

i Technologii oraz jednostki nadzorowane i podległe (GDOŚ; RDOŚe; jednostki organizacyjne Lasów 

Państwowych; parki narodowe; Wody Polskie; Urzędy Morskie, inne jednostki nadzorowane 

i podległe, w przypadku których przedmiotem zainteresowania mogą być zagadnienia związane 

z ochroną środowiska, ochroną klimatu i przeciwdziałaniem zmianom klimatu); 

Podmioty o mniejszym znaczeniu (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): Ministerstwo Infrastruktury, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostki nadzorowane i podległe. 

Charakterystyka: 

Administracja rządowa oraz jednostki przez nią nadzorowane i podległe realizowały dotychczas 

projekty przede wszystkim w ramach obszaru tematycznego przyroda i różnorodność biologiczna 

(NAT). Znacznym udogodnieniem w prowadzeniu działań informacyjno-doradczych dotyczących tego 

obszaru oraz analizowanej grupy docelowej jest jej zamknięty charakter. Kluczowymi podmiotami, 

które mogą prowadzić działania ochronne na obszarach Natura 2000 przy udziale środków LIFE są 
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jednostki podległe Ministerstwu Środowiska: GDOŚ; RDOŚe; jednostki organizacyjne Lasów 

Państwowych; parki narodowe, jak również podległe Ministerstwu Gospodarski Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej: Wody Polskie, Urzędy Morskie. Administracja rządowa oraz jednostki przez nią 

nadzorowane i podległe realizowały lub mogą realizować również projekty w pozostałych obszarach 

tematycznych, w szczególności związane z zarządzaniem i informacją w obszarze ochrony środowiska 

i klimatu (GIE, GIC), wspomagając skuteczną realizację polityk resortów. Szczególnie istotną rolę 

z punktu widzenia generowania projektów związanych z ochroną klimatu (efektywność energetyczna, 

OZE) odgrywa również Ministerstwo Energii oraz jednostki podległe i nadzorowane przez ten podmiot. 

Z kolei Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z jednostkami podległymi 

i nadzorowanymi po zmianach kompetencyjnych sektora gospodarki wodnej może odgrywać istotną 

rolę w generowaniu projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu. 

Projekty mogą być generowane również przez inne ministerstwa i jednostki podległe, gdyż LIFE 

obejmuje bardzo szeroką tematykę, m.in. związaną z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem emisji 

gazów cieplarnianych oraz adaptacją do zmian klimatu w sektorze rolnictwa, wpływu zmian klimatu na 

zdrowie, ochrony przyrody na terenach wojskowych. 

Mocną stroną administracji rządowej oraz jednostek nadzorowanych i podległych jest wykształcenie 

profesjonalnych kadr zajmujących się pozyskaniem środków zewnętrznych i obsługą projektów, w tym 

kadr posiadających doświadczenie dotyczące Programu LIFE. Jednostki te mają również duży potencjał 

w zakresie budowania partnerstw, w tym partnerstw międzynarodowych, jak również przygotowania 

dużych kompleksowych projektów spełniających wymagania programu LIFE, w tym projektów 

zintegrowanych. 

Słabą stroną jest: brak wiedzy części jednostek nt. Programu LIFE oraz doświadczenia w przygotowaniu 

i realizacji projektów związanych z ochroną środowiska; duże obciążenie pracowników realizacją 

projektów finansowanych ze środków strukturalnych oraz obowiązkami statutowymi; konieczność 

planowania środków na realizację działań z dużym wyprzedzeniem; ograniczenia w planowaniu 

środków na realizację działań, które nie mają pokrycia w podpisanych umowach; trudności 

z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanych kadr (bariera finansowa); w części instytucji brak środków 

finansowych oraz zasobów kadrowych niezbędnych do przygotowania wysokiej jakości projektów oraz 

dokumentacji aplikacyjne do LIFE; wysoki stopień skomplikowania procedur wewnętrznych oraz 

wymogów np. związanych z realizacją zamówień i zatrudnieniem pracowników; przekształcenia części 

jednostek (Wody Polskie). 

Istotnym czynnikiem ograniczającym aplikowanie do LIFE jest konkurencja środków strukturalnych na 

działania związane z opracowaniem i wdrożeniem innowacji, które charakteryzują się dużo większą 

dostępnością (mniejsze wymagania, krótszy czas naboru) oraz podażą środków w latach 2015-2017. 

Część jednostek (GDOŚ, RDOŚe, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, w mniejszym stopniu 

parki narodowe) jest zaangażowana w realizację wieloletnich, kompleksowych projektów 

finansowanych ze środków POIiŚ (brak „mocy przerobowych”). W przypadku jednostek podległych 

i nadzorowanych istotnym ograniczeniem dla generowania nowych projektów jest ścisłe 

uzależnienie decyzji dotyczącej przygotowaniu nowych projektów od priorytetów określanych przez 

instytucję nadrzędną (Ministerstwo).  

Szansą jest wyczerpanie środków strukturalnych, jak również możliwość stymulowania nowych 

projektów w jednostkach podległych i nadzorowanych przez jednostkę nadrzędną pod warunkiem 

ustalenia priorytetu dla zwiększenia absorbcji środków Programu LIFE na poziomie kluczowych 

Ministerstw.  
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3.2 ADMINISTRACJA  SAMORZĄDOWA 

Kluczowe obszary zainteresowania (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): NAT, ENV, CCA 

Uzupełniające obszary zainteresowania (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): IPE, IPK, CCM, GIE, GIK 

Podmioty kluczowe (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): samorządy wojewódzkie oraz jednostki podległe 

(w szczególności zespoły parków krajobrazowych), samorządy dużych ośrodków miejskich, związki 

i stowarzyszenia gmin 

Podmioty o mniejszym znaczeniu (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): pozostałe gminy 

Charakterystyka: 

Administracja samorządowa oraz jednostki podległe (głównie zespoły parków krajobrazowych) 

realizowały dotychczas projekty przede wszystkim w ramach obszaru tematycznego przyroda 

i różnorodność biologiczna (NAT) oraz pojedyncze projekty w obszarach ochrona środowiska 

i efektywne gospodarowanie zasobami (ENV) i adaptacja do zmian klimatu (CCA). Biorąc pod uwagę 

doświadczenia z innych krajów UE w dwóch ostatnich obszarach tematycznych istnieje duży potencjał 

większego zaangażowania samorządów. Jednostka samorządowa wygenerowała również jedyny polski 

projekt zintegrowany.  

Znacznym udogodnieniem w prowadzeniu działań informacyjno-doradczych dotyczących tego obszaru 

oraz analizowanej grupy docelowej jest jej zamknięty charakter oraz możliwość znacznego zawężenia. 

Biorąc pod uwagę specyfikę i wymogi Programu LIFE największe szanse na uzyskanie dofinansowanie 

mają samorządy dużych ośrodków miejskich, jak również gminy efektywnie działające w różnego 

rodzaju związkach i stowarzyszeniach. 

Mocną stroną administracji samorządowej jest wykształcenie profesjonalnych kadr zajmujących się 

pozyskaniem środków zewnętrznych i obsługą projektów, w tym w części jednostek kadr posiadających 

doświadczenie dotyczące Programu LIFE, jak również własne zasoby finansowe, które pozwalają do 

pewnego poziomy finansować wkład własny i sprawnie realizować projekty. Jednostki te mają również 

duży potencjał w zakresie budowania partnerstw, w tym partnerstw międzynarodowych.  

Słabą stroną jest: brak wiedzy części jednostek nt. Programu LIFE oraz doświadczenia w przygotowaniu 

i realizacji projektów związanych z ochroną środowiska; duże obciążenie pracowników realizacją 

projektów finansowanych ze środków strukturalnych. 

Istotnym czynnikiem ograniczającym aplikowanie do LIFE jest konkurencja środków strukturalnych – 

większość samorządów lokalnych jest obecnie zaangażowanych w realizację dużych projektów 

infrastrukturalnych, które stanowią priorytet inwestycyjny. 

Szansą jest wyczerpanie środków strukturalnych, jak również możliwość opracowania i stymulowania 

nowych projektów na poziomie urzędów marszałkowskich, które mają duże doświadczenie 

w  programowaniu i wdrażaniu polityki rozwoju, w tym w obszarze ochrony środowiska i klimatu. 

Szansą jest również opracowanie na poziomie samorządów regionalnych i lokalnych dokumentów 

strategicznych związanych z ochrona środowiska i klimatu – Projekty LIFE mogą być narzędziem 

kompleksowego wdrożenia założeń tych dokumentów, a tym samym narzędziem wspomagającym 

skuteczną realizację polityki rozwoju. 
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3.3 ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE 

Kluczowe obszary zainteresowania (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): NAT, GIE, GIC 

Uzupełniające obszary zainteresowania (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): ENV, CCM, CCA 

Podmioty kluczowe (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): organizacje pozarządowe działające w skali 

ogólnopolskiej realizujące projekty związanych z ochroną środowiska i klimatu, w ramach programów: 

LIFE, POIiŚ, RPO, NFOŚiGW; 

Podmioty o mniejszym znaczeniu (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): organizacje pozarządowe działające w 

skali regionalnej realizujące projekty związanych z ochroną środowiska i klimatu, w ramach 

programów: LIFE, POIiŚ, RPO, NFOŚiGW, wfośigw; 

Charakterystyka: 

Organizacje pozarządowe realizowały dotychczas projekty przede wszystkim w ramach obszaru 

tematycznego przyroda i różnorodność biologiczna (NAT) oraz w nieco mniejszym stopniu działania 

dotyczące zarządzania i informacji w obszarze ochrony środowiska. W przypadku obu obszarów 

działania podejmowane przez organizacje pozarządowe uzupełniały działania podejmowane przez 

administrację rządową (kampanie informacyjne związane z ochraną środowiska i klimatu, np. usuwanie 

azbestu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, adaptacja do zmian klimatu), lub dotyczyły realizacji 

zadań państwa (poprawa lub utrzymanie właściwego stanu gatunków i siedlisk objętych ochroną 

w ramach sieci Natura 2000, realizacja założeń planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000). 

Znacznym udogodnieniem w prowadzeniu działań informacyjno-doradczych dotyczących analizowanej 

grupy jest możliwość zawężenia grupy docelowej. Biorąc pod uwagę specyfikę i wymogi Programu LIFE, 

największe szanse na uzyskanie dofinansowanie mają organizacje działające w skali co najmniej 

regionalnej, które dodatkowo mają doświadczenie w realizacji projektów finansowych ze środków UE. 

Mocną stroną organizacji pozarządowych jest wykształcenie profesjonalnych kadr zajmujących się 

pozyskaniem środków zewnętrznych i obsługą projektów, w tym kadr posiadających doświadczenie 

dotyczące Programu LIFE. Jednostki te mają również duży potencjał w zakresie budowania partnerstw, 

w tym partnerstw międzynarodowych. Mocną stroną jest również niski stopień skomplikowania 

procedur wewnętrznych oraz wymogów np. związanych z realizacją zamówień i zatrudnieniem 

pracowników. 

Słabą stroną są przede wszystkim ograniczone własne zasoby finansowe na zapewnienie wkładu 

własnego oraz bieżącą obsługę finansową dużych przedsięwzięć. W przypadku dużych kompleksowych 

projektów dużym wyzwaniem jest zapewnienie wymaganego przez KE minimalnego wkładu własnego. 

Niekomercyjny charakter projektów oraz opisane ograniczenia finansowe sprawiają, że decyzja 

o przygotowaniu i realizacji nowych przedsięwzięć uzależniona jest od możliwości pozyskania 

współfinansowania zewnętrznego. Z informacji uzyskanych w ramach wywiadów pogłębionych41 

wynika, że część organizacji pozarządowych wstrzymała przygotowanie kolejnych projektów do 

Programu LIFE, ze względu na brak faktycznej możliwości pozyskania środków na współfinansowanie42.  

Czynnikiem ograniczającym aplikowanie do LIFE jest w pewnym stopniu konkurencja środków 

strukturalnych na działania związane ochroną przyrody i edukacją ekologiczną, przy czym część 

organizacji preferuje Program LIFE, ze względu na większą elastyczność, jak również możliwość 

                                                           
41 ze skutecznymi wnioskodawcami Programu LIFE z sektora pozarządowego 

42 Wpływ na ocenę faktycznej możliwości pozyskania środków zewnętrznych ma odmowa udzielenia współfinansowania przez NFOŚiGW dla 
większości projektów organizacji pozarządowych ocenionych pozytywnie przez KE w obecnej perspektywie finansowej. 
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realizacji kompleksowych wieloletnich działań o wysokiej wartości dodanej. W przypadku działań 

dotyczących ochrony przyrody, które są realizowane przez organizacje pozarządowe na gruntach 

zarządzanych przez inne podmioty (podmioty prywatne, administracja rządowa) czynnikiem 

ograniczającym jest konieczność prowadzenia uzgodnień z wieloma podmiotami, jak również 

pozyskania wiążących zgód na realizacje działań zarządzanych przez inne podmioty.  

Szansą jest wysoki potencjał kadr w zakresie przygotowania kompleksowych projektów wpisujących 

się w założenia Programu LIFE.  

3.4 PRZEDSIĘBIORSTWA 

Kluczowe obszary zainteresowania (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): ENV, CCM 

Uzupełniające obszary zainteresowania (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): GIE, GIC, CCA, NAT 

Podmioty kluczowe (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): przedsiębiorstwa realizujące lub uczestniczące 

w projektach badawczo-rozwojowych lub projektach związanych z wdrożeniem innowacji 

związanych z ochroną środowiska i klimatu, w ramach programów: LIFE, POIR, HORYZONT, 

BIOSTRATEG, POIiŚ, RPO, NFOŚiGW, wfośigw; 

Podmioty o mniejszym znaczeniu (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): pozostałe przedsiębiorstwa realizujące 

duże projekty (o wartości co najmniej 0,5 mln EUR) w ramach programów: POIR, HORYZONT, 

BIOSTRATEG, POIiŚ, RPO, NFOŚiGW, wfośigw; 

Charakterystyka: 

Przedsiębiorstwa realizują projekty przede wszystkim w ramach obszaru tematycznego ochrona 

środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (ENV). Potencjalnym kluczowym obszarem 

zainteresowania są również przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatyczny 

(CCM), obejmujące szerokie spektrum działań dotyczących m.in. odnawialnych źródeł energii, 

efektywności energetycznej, czystego transportu.  

W przypadku przedsiębiorstw szczegółowy zakres tematyczny realizowanych projektów jest 

zróżnicowany, nie mniej jednak można wyróżnić dwa kluczowe typy. Z jednej strony przedsiębiorstwa 

wykorzystują środki LIFE do wdrożenia rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych43, które 

ograniczają presję prowadzonej działalności na środowisko i klimat. Z drugiej strony środki LIFE 

wspierają proces tworzenia i komercjalizacji innowacji w obszarze ochrony środowiska i klimatu, 

będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w przedsiębiorstwach oraz 

w jednostkach badawczo-rozwojowych. Proces tworzenia i komercjalizacji innowacji ma charakter 

wieloetapowy. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej środki LIFE mają m.in. wspierać ten proces, 

poprzez finasowanie działań następujących bezpośrednio po fazie badawczej, tj. finansowanie 

pierwszego wdrożenia, testowania oraz demonstracji wyników prac badawczych. 

Podstawową trudnością w prowadzeniu działań informacyjno-doradczych skierowanej do tej grupy jest 

jej duża liczebność. Grupa ta obejmuje co najmniej kilkaset tysięcy podmiotów z sektora MŚP. Biorąc 

jednak pod uwagę wymagania programu LIFE (wdrożenie rozwiązań o charakterze innowacyjnym) oraz 

uwarunkowania związane z realizacją projektów (instrument przeznaczony jest raczej dla podmiotów 

mających doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych), istnieje 

możliwość znacznego zawężenia i wytypowania podmiotów kluczowych, tj. przedsiębiorstw 

realizujących lub uczestniczących w projektach badawczo-rozwojowych lub projektach związanych 

                                                           
43 najczęściej innowacyjnych 
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z wdrożeniem innowacji w obszarze ochrony środowiska i klimatu, w ramach programów: LIFE, POIR, 

HORYZONT, BIOSTRATEG, POIiŚ, RPO, NFOŚiGW, wfośigw. Bazy beneficjentów w większości 

przypadków są ogólnodostępne i zawierają informacje umożliwiające wytypowanie tego rodzaju 

podmiotów, ponadto istnieje możliwość pozyskania z instytucji wdrażających danych kontaktowych do 

osób zajmujących się realizacją projektów. 

Mocną stroną przedsiębiorstw z punktu widzenia realizacji projektów w programie LIFE jest: niski 

stopień skomplikowania procedur wewnętrznych oraz wymogów np. związanych z realizacją zamówień 

i zatrudnieniem pracowników; własne zasoby finansowe oraz możliwość pozyskania kapitału 

zewnętrznego niezbędnego do bieżącej realizacji przedsięwzięcia. Część przedsiębiorstw dzięki 

dostępności funduszy strukturalnych wykształciła profesjonalne kadry zajmujące się pozyskaniem 

środków zewnętrznych i obsługą projektów. 

Słabą stroną jest niski stopień innowacyjności polskich przedsiębiorstw i niewielki potencjał w zakresie 

współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym. Dzięki dostępności funduszy strukturalnych sytuacja 

w tym obszarze ulega zmianie. Na potrzeby niniejszego badania przeprowadzono równoległą analizę 

udział projektów związanych z rozwojem i wdrożeniem innowacji środowiskowych w POIR. W ramach 

analizy wytypowano ponad 180 projektów (około 6% wszystkich dofinansowanych przedsięwzięć 

w ramach POIR), które są bezpośrednio związane ochroną środowiska lub klimatu, jak ponad 400 

projektów (około 13%), które są pośrednio związane ochroną środowiska lub klimatu. Wymienione 

projekty są realizowane głównie przez przedsiębiorstwa. 

Czynnikiem ograniczającym aplikowanie jest konkurencja środków strukturalnych na działania 

związane z opracowaniem i wdrożeniem innowacji, które charakteryzują się dużo większą 

dostępnością (mniejsze wymagania, krótszy czas naboru) oraz podażą środków w latach 2015-2017. 

Jak wynika z informacji przekazanych podczas wywiadów pogłębionych, szczególne znaczenie z punktu 

widzenia przedsiębiorców na czas aplikowania do LIFE, w ich ocenie jest on zbyt długi i niedostoswany 

do uwarunkowań rynkowych związanych z rozwojem innowacji. Z informacji przekazanych podczas 

wywiadów wynika również, że działalność związana rozwojem innowacji charakteryzuje się dużym 

ryzykiem finansowym, w związku z tym w przypadku większości podmiotów jest uzależniona od 

pozyskania środków zewnętrznych. Czynnikiem ograniczającym dla części podmiotów o mniejszym 

potencjale finansowym może być pozyskanie gwarancji finansowych wymaganych w programie LIFE 

w przypadku tej grupy beneficjentów. 

Szansą jest wyczerpanie środków strukturalnych oraz realizacja dużej liczby (szczególnie w ramach 

POIR) projektów badawczo-rozwojowych w obszarze ochrony środowiska i klimatu (dotyczących 

wczesnej fazy tego procesu, tj. prac badawczych), które potencjalnie mogą być kontynuowane przy 

udziale środków LIFE. Program LIFE daje możliwość szerokiej demonstracji i popularyzacji 

innowacyjnych rozwiązań, które są przedmiotem projektu, w tym na rynkach międzynarodowych. 

Z informacji przekazanych podczas wywiadów wynika, że wyjście na rynek międzynarodowy jest często 

czynnikiem warunkującym komercjalizacji innowacji w obszarze ochrony środowiska i klimatu.  

3.5 JEDNOSTKI  NAUKOWE  I  BADAWCZE 

Kluczowe obszary zainteresowania (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): ENV, CCA, CCM 

Uzupełniające obszary zainteresowania (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): GIE, GIC, CCA, NAT 

Podmioty kluczowe (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje 

naukowe oraz uczelnie wyższe realizujące lub uczestniczące w projektach badawczo-rozwojowych 
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lub projektach związanych z wdrożeniem innowacji związanych z ochroną środowiska i klimatu, 

w ramach programów: LIFE, POIR, HORYZONT, BIOSTRATEG, POIiŚ, RPO, NFOŚiGW, wfośigw; 

Podmioty o mniejszym znaczeniu (FAKTYCZNE, POTENCJALNE): inne jednostki badawczo-rozwojowe, 

instytucje naukowe oraz uczelnie wyższe realizujące lub uczestniczące w projektach badawczo-

rozwojowych lub projektach związanych z wdrożeniem innowacji związanych z ochroną środowiska 

i klimatu, w ramach programów: POIR, HORYZONT, BIOSTRATEG, POIiŚ, RPO, NFOŚiGW, wfośigw; 

Charakterystyka: 

Jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje naukowe oraz uczelnie wyższe dotychczas realizowały 

projekty przede wszystkim w ramach obszaru tematycznego ochrona środowiska i efektywne 

gospodarowanie zasobami (ENV), w mniejszym stopniu realizowały projekty związane z zarządzaniem 

i informacją. Biorąc pod uwagę doświadczenia z innych krajów członkowskich UE, potencjalnym 

kluczowym obszarem zainteresowania są również przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem 

zmianom klimatyczny (CCM), adaptacją do zmian klimatu (CCA) oraz ochroną przyrody (NAT). 

Dotychczas aktywność polskich jednostek naukowych i badawczych w tych obszarach jest niewielka. 

W przypadku analizowanej grupy środki LIFE są angażowane przede wszystkim w proces tworzenia 

innowacji w obszarze ochrony środowiska i klimatu, będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych 

prowadzonych w jednostkach, w tym ich demonstracji, oceny i weryfikacji.  

Czynnikiem ułatwiającym prowadzenie działań informacyjno-doradczych skierowanej do tej grupy jest 

jej dość wąski charakter. Jednocześnie jednostek jest podległych poszczególnym ministerstwom, przy 

w grupie dofinansowanych projektów znajdują się jednostki naukowe i badawcze podległe nie tylko 

Ministerstwu Środowiska, ale również innym resortom.  

Słabą stroną w okresie przedakcesyjnym oraz w pierwszych latach członkostwa w UE był brak 

doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków innych niż 

budżetowe, jak również brak związku z rynkiem oraz sektorem przedsiębiorstw. Reforma tego sektora 

(dotycząca przede wszystkim sposobu finansowania), jak również realia związane z realizacją 

projektów finansowanych ze środków UE spowodowały utworzenie w wielu jednostkach 

profesjonalnych zespołów obsługujące projekty finansowane ze środków UE oraz dostosowania 

wewnętrznych procedur (np. dotyczących rozliczania kosztów wewnętrznych) do reguł związanych 

z ich wydatkowaniem, co obecnie należy uznać za mocną stronę. O powyższym świadczy reprezentacja 

jednostek z tej grupy w takich programach, jak LIFE, POIR, RPO. Tu również istnieje możliwość 

znacznego zawężenia i wytypowania podmiotów kluczowych, tj. najbardziej aktywnych jednostek 

realizujących lub uczestniczących w projektach badawczo-rozwojowych lub projektach związanych 

z wdrożeniem innowacji w obszarze ochrony środowiska i klimatu, w ramach programów: LIFE, POIR, 

HORYZONT, BIOSTRATEG, POIiŚ, RPO, NFOŚiGW, wfośigw.  

Mocną stroną jednostek badawczych i rozwojowych (w przypadku najbardziej prężnych jednostek) jest 

szeroka sieć kontaktów z innymi podmiotami podobnego typu z kraju i zagranicy, co sprzyja tworzeniu 

projektów międzynarodowy. Większość jednostek dzięki dostępności funduszy strukturalnych 

wykształciła profesjonalne kadry zajmujące się pozyskaniem środków zewnętrznych i obsługą 

projektów, w tym projektów LIFE. 

Słabą stroną jest wciąż niewielki potencjał w zakresie współpracy z sektorem przedsiębiorstw i związek 

prowadzonych działań z potrzebami runku i uwarunkowaniami rynkowymi. Dzięki dostępności 

funduszy strukturalnych sytuacja w tym obszarze ulega poprawie. Słabą stroną jest ograniczony zasób 
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środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na finansowanie wkładu własnego, jak również 

przygotowanie kompleksowych projektów. 

Czynnikiem ograniczającym, podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw jest konkurencja środków 

strukturalnych. Czynnikiem ograniczającym dla części podmiotów o mniejszym potencjale finansowym 

może być pozyskanie gwarancji finansowych wymaganych w programie LIFE w przypadku tej grupy 

beneficjentów. 

Szansą jest wyczerpanie środków strukturalnych oraz realizacja pewnej liczby (szczególnie w ramach 

POIR i BIOSTRATEG) projektów badawczo-rozwojowych w obszarze ochrony środowiska i klimatu 

(dotyczących wczesnej fazy tego procesu, tj. prac badawczych), które potencjalnie mogą być 

kontynuowane przy udziale środków LIFE.  

3.6 INNE  PODMIOTY 

W skali całej Unii Europejskiej zidentyfikowano trzy grupy podmiotów, które są aktywne i skuteczne w 

aplikowaniu o środki do LIFE, jednak w przypadku Polski nie mają dotychczas reprezentacji wśród 

beneficjentów. Są to: 

• organizacje zawodowe oraz branżowe (np. stowarzyszenia branżowe, klastry); 

• rządowe agencje, których odpowiednikiem na gruncie polskim są np. ARP, PARP, NCBR, URE, 

UOKiK, ARiMR, wfośigw; 

• ośrodki szkoleniowe i doradcze, których odpowiednikiem na gruncie polskim jest np. Centrum 

Doradztwa Rolniczego. 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia podmiotów tych nie można zaliczyć do grupy 

kluczowych wnioskodawców. Warto jednak kierować do tych grup działania informacyjne. 

W szczególności należy rozważyć zaangażowanie w przygotowanie, a nawet realizację projektów 

(w szczególności zintegrowanych) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej44.  

                                                           
44 W perspektywie 2007-2013 jeden z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej występował w roli beneficjenta 
w programie POIiŚ 2007-2013. 
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4. UDZIAŁ POLSKICH BENEFICJENTÓW W LI FE 

Budżet Instrumentu Finansowego LIFE+ w perspektywie finansowej 2007-2013 wynosił 2 143 mln EUR. 

W perspektywie 2014-2020 budżet Programu LIFE został zwiększony i wynosi 3 457 mln EUR. 

4.1 LICZBA  POLSKICH  PROJEKTÓW 

Na potrzeby badania przeanalizowano bazę danych projektów publikowaną przez Komisję Europejską, 

jak również inne dostępne dane dotyczące realizowanych projektów i przedstawiono kluczowe 

wskaźniki dotyczące wykorzystania środków przez polskich beneficjentów oraz ich skuteczności na tle 

beneficjentów z innych krajów członkowskich UE. Ze względu na niewielką liczbę polskich projektów 

dofinansowanych w obecnym okresie programowania45 analizą objęto zarówno perspektywę 2014-

2020, jak i 2007-2013, żeby uchwycić pewne tendencje dotyczące wykorzystania środków przez 

polskich beneficjentów.  

W perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 (nabory 2014-2016) Komisja Europejska dofinansowała 

łącznie 7546 polskich projektów47, w tym w perspektywie 2007-2013 - 63 projekty (co stanowi 4,5% 

projektów dofinansowanych w skali całej UE), natomiast w perspektywie 2014-2020 (nabory 2014-

2016) - 12 projektów (co stanowi 2,8% projektów dofinansowanych w skali całej UE). 

WYKRES 13. LICZBA ORAZ UDZIAŁ DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POLSKICH BENEFICJENTÓW 

W PROGRAMIE LIFE W LATACH 2007-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

 

                                                           
45 Nabory 2014-2016, dla których znane są wyniki oceny KE. 

46 Dodatkowo w perspektywie 2014-2020 dofinansowano jeden projekt dotyczący budowania potencjał KP, którego beneficjentem jest 
NFOŚiGW. Projekt ten realizowany jest poza podprogramami na rzecz środowiska i klimatu, dlatego został wyłączony z dalszych statystyk.  

47 Beneficjent koordynujący, który składa wniosek jest podmiotem zarejestrowanym i działającym na terenie Polski. 
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WYKRES 14. LICZBA ORAZ UDZIAŁ DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POLSKICH BENEFICJENTÓW 

W PROGRAMIE LIFE W LATACH 2014-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 
(uzupełnionej o brakujący projekt jednego z beneficjentów) 

Z bazy danych KE wynika, że polskie podmioty (głównie jednostki naukowo-badawcze oraz organizacje 

pozarządowe) uczestniczyły lub uczestniczą w kilkunastu projektach LIFE realizowanych przez 

beneficjentów z innych krajów członowych UE. W bazie danych KE zidentyfikowano 11 tego rodzaju 

projektów w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 8 w perspektywie finansowej 2014-2020 

(nabory 2014-2016). 

W perspektywie finansowej 2007-2013 wszystkie projekty LIFE pozytywne ocenione przez KE były 

realizowane przy udziale współfinansowania NFOŚiGW, natomiast w obecnej perspektywie (nabory 

2014-2016) 75% projektów dofinansowanych przez Komisję Europejską podpisało lub oczekuje na 

podpisanie umowy na współfinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW. W przypadku czterech 

pozostałych projektów NFOŚiGW odmówił udzielenia dofinansowania, jeden z nich znajduję się w fazie 

rozwiązanie umowy48, trzy pozostałe są realizowane przy udziale środków z innych źródeł (np. wfośigw, 

podmioty zagranicznej). 

Najwięcej wniosków złożonych przez polskich beneficjentów uzyskało wsparcie KE w roku 2011 (16), 

w kolejnych latach następował sukcesywny spadek liczby dofinansowanych projektów. W latach 2014, 

2015 i 2016 KE dofinansowano odpowiednio 4, 5 i 3 projekty z Polski w ramach podprogramów na 

rzecz środowiska oraz klimatu.  

  

                                                           
48 Z powodu braku środków na współfinansowanie projektu (beneficjent nie pozyskał środków z innych źródeł).  
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WYKRES 15. LICZBA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POLSKICH BENEFICJENTÓW W PROGRAMIE LIFE 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

Wzrost liczby dofinansowanych projektów po roku 2007 był bez wątpienia wynikiem zaangażowania 

NFOŚiGW w proces wdrażania Programu LIFE, w szczególności: uruchomienia mechanizmu 

współfinansowania projektów LIFE, intensyfikacji działań informacyjno-promocyjnych, jak również 

uruchomienia mechanizmu wsparcia wnioskodawców na etapie przygotowania dokumentacji 

aplikacyjnej49. 

Biorąc pod uwagę największe kraje UE, o porównywalnej do Polski liczbie ludności, największą liczbą 

dofinasowanych projektów w całym analizowanym okresie charakteryzowały się Hiszpania i Włochy. 

Liczba polskich wniosków, które uzyskały dofinansowanie kształtowała się na poziomie zbliżonym do 

Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. 

WYKRES 16. LICZBA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW Z NAJWIĘKSZYCH KRAJÓW UE 

W PROGRAMIE LIFE (W NAWIASACH ŚREDNIA LICZBA LUDNOŚCI Z OKRESU 2007-2016 WG EUROSTAT) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

                                                           
49 Decyzja o powierzeniu NFOŚiGW funkcji instytucji wspierającej proces wdrażania LIFE była poprzedzona analizami prowadzonymi na 
poziomie Ministerstwa Środowiska w latach 2006-2007, których efektem była identyfikacja barier oraz czynników ograniczających udział 
polskich beneficjentów w programie LIFE. 
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Podobne relacje można zaobserwować w przypadku przeliczenia liczby dofinansowanych projektów na 

1 mln mieszkańców.  

WYKRES 17. LICZBA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW W PRZELICZENIU NA 1 MLN MIESZKAŃCÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ 

BENEFICJENTÓW Z NAJWIĘKSZYCH KRAJÓW UE W PROGRAMIE LIFE 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

Biorąc pod uwagę największe kraje UE o porównywalnej liczbie ludności, najwyższą wartością 

wskaźnika w analizowanym okresie charakteryzowały się Hiszpania i Włochy. Liczba polskich wniosków 

dofinansowanych przez KE w przeliczeniu na 1 mieszkańca kształtowała się na poziomie zbliżonym do 

Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w latach 2007-2008, w latach 2009-2013 widoczny jest wyraźny 

wzrost liczby wniosków w przeliczeniu na jednego mieszkańca, żeby w latach 2014-2016 wrócić do 

poziomu zbliżonego dla Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Przez cały okres wdrażania (z wyłączeniem 

roku 2011) wartość wskaźniki dla Polski była niższa w od analogicznego wskaźnika dla wszystkich 

krajów Unii Europejskiej (UE28). 

WYKRES 18. LICZBA DOFINANSOWANYCH PRZEZ KE POLSKICH PROJEKTÓW LIFE W PRZELICZENIU NA 1 MLN 

MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH NA TLE CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ (W NAWIASACH RELACJA WSKAŹNIKÓW 

UE=100%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 
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W całej perspektywie 2007-2013 średnia liczba polskich projektów LIFE dofinansowanych przez KE 

w skali roku w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców wynosiła 0,24 i była prawie dwukrotnie niższa niż 

średnia dla całej UE. 

WYKRES 19. ŚREDNIA LICZBA POLSKICH PROJEKTÓW LIFE DOFINANSOWANYCH PRZEZ KE W SKALI ROKU W LATACH 2007-
2013, W PRZELICZENIU NA 1 MLN MIESZKAŃCÓW 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

W perspektywie 2014-2020 (nabory 2014-2016) średnia liczba polskich projektów LIFE 

dofinansowanych przez KE w skali roku w przeliczeniu na 1 mln osiągnęła wartość 0,11 i jest około 

trzykrotnie niższa niż średnia dla całej UE. 

WYKRES 20. ŚREDNIA LICZBA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW POLSKICH BENEFICJENTÓW W PRZELICZENIU NA 1 MLN 

MIESZKAŃCÓW W SKALI ROKU W PROGRAMIE LIFE W LATACH 2014-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

4.2 DYNAMIKA  APLIKOWANIA  ORAZ  SKUTECZNOŚĆ  POLSKICH  BENEFICJENTÓW 

W naborach prowadzonych w latach 2008-2017 polskie podmioty złożyły ponad 550 wniosków 

o dofinansowanie projektów w Programie LIFE50. Od roku 2008 do roku 2014 widoczna jest niemal 

                                                           
50 Przy czym część wniosków składana była wielokrotnie. 
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stała tendencja wzrostowa liczby polskich wniosków składanych do Programu LIFE. Załamanie tej 

tendencji nastąpiło po naborze 2014 roku.  

WYKRES 21. LICZBA ZŁOŻONYCH ORAZ DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW POLSKICH BENEFICJENTÓW W PROGRAMIE LIFE 

 

*W naborze 2017 roku Komisja Europejska prowadzi obecnie ocenę wniosków 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW oraz bazy danych projektów LIFE dostępnej 
na stronach Komisji Europejskiej 

Próbując wyjaśnić zmiany dynamiki aplikowania w analizowanym należy wyróżnić następujące okresy: 

• Nabory 2008-2010: Jest to pierwszy okres, w którym nastąpiło zwiększenie zainteresowania 

Programem LIFE. Zainteresowaniem wnioskodawców cieszy się przede wszystkim komponent: 

Przyroda i różnorodność biologiczna oraz Informacja i komunikacja. Bezpośrednią przyczyną 

jest uruchomienie oferty współfinansowania projektów przez NFOŚiGW oraz intensywne 

działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez tę instytucję. Program jest również 

intensywnie promowany przez Ministerstwo Środowiska - jednostki podległe resortowi są 

stymulowane do przygotowania projektów w każdym naborze. Z drugiej strony jest to okres 

intensywnej kontraktacji środków w ramach funduszy strukturalnych, co wpływa na brak 

zainteresowania lub wolnych zasobów kadrowych do przygotowania projektów przez część 

beneficjentów; 

• Nabory 2011-2013: Następuje intensywny wzrost liczby składanych wniosków, w tym 

podmiotów aplikujących o środki do komponentu Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska 

(wśród beneficjentów pojawiają się przedsiębiorcy). W wyniku działań informacyjno-

promocyjnych Program LIFE staje się coraz bardziej rozpoznawalny. NFOŚiGW rozszerza zakres 

tych działań na nowe grupy potencjalnych beneficjentów. Ponadto wyczerpują się możliwości 

pozyskania środków z funduszy strukturalnych na skutek wyczerpania alokacji; 

• Nabór 2014: Jest to pierwszy nabór w perspektywie 2014-2020, w którym wpływa najwięcej 

w dotychczasowej historii polskich wniosków do LIFE. W nowym Programie LIFE pojawia się 

możliwość finansowania w większej skali działań na rzecz klimatu. Jednocześnie jest to okres, 

gdy nie są dostępne fundusze strukturalne (trwa okres programowania nowej perspektywy, 

znany jest jedynie ogólny zarys nowych programów). Te dwa czynniki oraz działania 

informacyjno-promocyjne prowadzone przez NFOŚiGW są prawdopodobną przyczyną dużego 

zainteresowania wnioskodawców aplikowaniem do LIFE; 

• Nabory 2015-2016: Następuje gwałtowny spadek liczby składanych wniosków. Czynnikiem, 

który zniechęca wnioskodawców do aplikowania są przede wszystkim wyniki naboru z roku 

2014, w którym dofinansowanie uzyskuje jedynie 4% wniosków. Jednocześnie dobiegają końca 

negocjacje dotyczące funduszy strukturalnych i rozpoczynają się nabory wniosków w ramach 
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funduszy strukturalnych. Dodatkowo NFOŚiGW zaostrza podejście do selekcji projektów 

ubiegających się o współfinansowanie. Zapada decyzja o nieprzyznaniu dofinansowania ze 

środków NFOŚiGW dla największego projektu z naboru 2014 (projekt zintegrowany) oraz 

większości projektów ocenionych pozytywnie przez KE w naborze 2015; 

• Nabór 2017: Następuje wzrost liczby złożonych wniosków w stosunku do lat 2015-2016, jednak 

nie jest on tak dynamiczny jak w latach 2010 i 2011. Prawdopodobnym impulsem jest 

intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych przez NFOŚiGW wynikających z realizacji 

projektu Capacity Building oraz oczekiwanie beneficjentów Podprogramu na rzecz środowiska, 

że KE uwzględni na etapie oceny wniosków w ostatnim roku obowiązywania pierwszego 

Wieloletniego Programu Prac tzw. alokacje krajowe, co znacznie zwiększa 

prawdopodobieństwo uzyskanie dofinansowania.  

Pomiędzy perspektywą 2007-2013 a 2014-2020 (nabory 2014-2016) nastąpił wyraźny spadek 

skuteczności polskich wnioskodawców w aplikowaniu do LIFE.  

WYKRES 22. UDZIAŁ DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW POLSKICH BENEFICJENTÓW W PROGRAMIE LIFE  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW oraz bazy danych projektów LIFE dostępnej 
na stronach Komisji Europejskiej oraz danych dostępnych na stronach KE i NFOŚiGW. 

Zasadniczą przyczyną tego zjawiska była zmiana podejścia do oceny projektów przez KE. Z jednej strony 

wzmocniono na etapie oceny aspekt europejskiej wartości dodanej projektu, zwiększając dodatkowo 

preferencje dla projektów międzynarodowych. Można przypuszczać, że część wnioskodawców, 

przyzwyczajonych do podejścia stosowanego w perspektywie 2007-2013, nie uwzględniła tego aspektu 

przygotowując wnioski. Dodatkowo w perspektywie 2007-2013 ocena wszystkich wniosków 

uwzględniała tzw. alokacje krajowe, dzięki czemu wzajemna konkurencja odbywała się przede 

wszystkim w obrębie wnioskodawców z poszczególnych krajów członkowskich. Mechanizm ten 

znacznie zwiększał prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania przez wnioskodawców z krajów 

o mniejszym doświadczeniu w aplikowaniu do Programu LIFE, w tym krajów, które przystąpiły do UE 
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po roku 2004. W perspektywie 2014-2020 znacznie ograniczono zastosowanie tej zasady. Zgodnie 

z Rozporządzeniem ustanawiającym LIFE uwzględnienie na etapie oceny alokacji krajowej miało 

dotyczyć jedynie Podprogramu na rzecz środowiska, jak również obowiązywać wyłącznie w pierwszym 

okresie (2014-2017). De facto w naborach 2014-2016 zasada ta nie była stosowana na etapie oceny. 

Średnia skuteczność polskich beneficjentów w okresie 2008-2013 wynosiła około 20% i była zbliżona 

do średniej dla całej Unii Europejskiej, która w naborach 2012-2013 kształtowała się na poziomie około 

19%51. W perspektywie 2014-2020 nastąpił wyraźny spadek skuteczności do poziomu około 7% 

w naborach 2014-2016. Obecnie wskaźnik ten dla Polski jest około dwukrotnie niższy niż średnia dla 

całej UE, co wskazuje na niższy potencjał polskich beneficjentów do przygotowania dobrej jakości oraz 

dobrze uzasadnionych projektów. 

WYKRES 23. LICZBA ZŁOŻONYCH ORAZ DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW W PROGRAMIE LIFE W WYBRANYCH LATACH 

W SKALI CAŁEJ UE (UE28) 

 

*W naborze 2017 roku Komisja Europejska prowadzi obecnie ocenę wniosków 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW oraz bazy danych projektów LIFE dostępnej 
na stronach Komisji Europejskiej oraz danych dostępnych na stronach KE i NFOŚiGW. 

WYKRES 24. UDZIAŁ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W PROGRAMIE LIFE W OGÓLNEJ LICZBIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW 

W WYBRANYCH LATACH W SKALI CAŁEJ UE (UE28) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW oraz bazy danych projektów LIFE dostępnej 
na stronach Komisji Europejskiej 

                                                           
51 Ze względu na nieudostępnienie przez KE do momentu zakończenia badania pełnych danych nt. liczby złożonych wniosków, wskaźnik został 
wyliczony wyłącznie na podstawie ogólnodostępnych, jednak niepełnych danych dostępnych na stronach KE. 
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4.3 WYKORZYSTANIE  ALOKACJI  PRZEZ  POLSKICH  BENEFICJENTÓW 

W perspektywie 2007-2013 w ramach podpisanych umów wartość dotacji ze środków Komisji 

Europejskiej na rzecz polskich projektów wyniosła łącznie 80,4 mln EUR, co stanowiło około 3,8% 

budżetu Instrumentu Finansowego LIFE+. W perspektywie 2014-2020 w trzech pierwszych naborach 

w ramach podpisanych umów wartość dotacji ze środków Komisji Europejskiej na rzecz polskich 

projektów wyniosła łącznie 25,7 mln EUR52, co stanowi około 0,7% całego budżetu Programu LIFE. 

Większość – prawie 40% tej kwoty - przypada na jeden projekt zintegrowany. Wartość dotacji ze 

środków Komisji Europejskiej na projekty realizowane w Programie na rzecz środowiska wynosi 20,5 

mln EUR (80% ogólnej kwoty), natomiast w Programie na rzecz klimatu – 5,2 (20% ogólnej kwoty). Dla 

porównania w pierwszych trzech latach perspektywy finansowej 2007-2013 wskaźnik ten wynosił 

około 1%, przy czym w pierwszym roku nie funkcjonował żaden system wsparcia beneficjentów, 

dlatego te wartości są nie do końca porównywalne.  

WYKRES 25. WSPARCIE UE (MLN EUR) NA RZECZ POLSKICH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W PROGRAMIE LIFE 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

W perspektywie finansowej 2007-2013 funkcjonowały tzw. alokacje krajowe. Kwota przeznaczona na 

realizację całego programu podzielona była na indykatywne alokacje przypisane poszczególnym 

krajom członkowskim i były uwzględniane na etapie oceny wniosków i podziału alokacji. Przy czym nie 

były to kwoty gwarantowane – w przypadku zbyt małej liczby wniosków spełniających minimalne 

standardy niewykorzystana kwota była dzielona pomiędzy kraje członkowskie, które wygenerowały 

projekty w największym stopniu wpisujące się w kryteria wyboru. 

W perspektywie 2007-2013 alokacja dla Polski wynosiła około 97 mln EUR. Z danych publikowanych 

przez NFOŚiGW wynika, że wskaźnik wykorzystania alokacji w całym okresie wyniósł około 84%, 

natomiast w dwóch latach (2009 i 2011) przekroczył alokację krajową. Wśród nowych państw 

członkowskich UE Polska była liderem w wykorzystaniu alokacji w ramach Instrumentu Finansowego 

LIFE+. 

 

 

 

                                                           
52 Po zapowiadanym przez beneficjenta rozwiązaniu umowy dla jednego projektu wartość ta wyniesie 24,7 mln euro. 
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WYKRES 26. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI KRAJOWEJ LIFE+ PRZEZ POLSKĘ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2007-
2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronach KE 

Tak jak wspomniano w wcześniejszych akapitach, w obecnej perspektywie finansowej alokacje krajowe 

zostały określone wyłącznie w Programie na rzecz środowiska i jedynie dla pierwszego okresu 2014-

2017. Dla Polski kwota ta wynosi około 51 mln EUR, przy czym nie obejmuje projektów zintegrowanych, 

które są finansowane z odrębnej puli. Biorąc pod uwagę wartości podawane w bazie danych 

publikowanej na stronach Komisji Europejskiej, po trzech naborach pierwszego czteroletniego okresu 

(2014-2017) wskaźnik wykorzystania alokacji krajowej przez polskie projekty w ramach Podprogramu 

na rzecz środowiska kształtuje się na poziomie około 21%. Żeby nie utracić przypisanej Polsce 

pozostałej alokacji na rzecz innych krajów UE, wartość wnioskowanej dotacji ze środków Komisji 

Europejskiej w polskich projektach, które przejdą pozytywną weryfikację, powinna wynieść w ostatnim 

naborze (2017) około 40,4 mln EUR. Jest to mało prawdopodobne, jednak faktyczny stopień realizacji 

alokacji krajowej będzie zależny przede wszystkim od podejścia jakie zastosowuje Komisja Europejska, 

tj. czy i w jaki sposób uwzględni alokacje krajowe.  

4.4 STRUKTURA  TEMATYCZNA  PROJEKTÓW 

W latach 2014-2016, podobnie jak w perspektywie 2007-2013, Polska na tle całej UE charakteryzowała 

się niewielkim udziałem projektów dotyczących ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania 

zasobami. W perspektywie 2007-2013 w skali całej UE tego rodzaju projekty stanowiły, aż 55% 

wszystkich dofinasowanych, tymczasem w Polsce ich udział wynosił jedynie 24%. Podobna tendencja 

występuje w obecnej perspektywie finansowej. W skali całej UE tego rodzaju projekty stanowiły 

w latach 2014-2016 aż 39%, natomiast w Polsce jedynie 9%. 

Polska z kolei charakteryzuje się dużo większym udziałem projektów związanych w ochroną przyrody, 

a przede wszystkim prowadzeniem działań informacyjnych w obszarze ochrony środowiska i klimatu – 

głównie za sprawą organizacji pozarządowych oraz parków narodowych, które wykazywały się dużą 

aktywnością i skutecznością w pozyskaniu środków z Programu LIFE. 
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WYKRES 27. STRUKTURA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW POD WZGLĘDEM TEMATYKI W PROGRAMIE LIFE W LATACH 

2007-2013 DLA UE28 ORAZ DLA POLSKI53 (ROZKŁAD PROCENTOWY ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronach KE 

W naborach 2014-2016 w skali całej Unii Europejskiej projekty dofinansowane w Programie na rzecz 

środowiska stanowią około 78%, natomiast przedsięwzięcia dofinansowane w Programie na rzecz 

klimatu około 22%. W dotychczasowych naborach Polska charakteryzuje się nieco większym udziałem 

projektów realizowanych w Programie na rzecz klimatu. Tu również jednak większość stanowią 

projekty związane z zarządzaniem i informacją – ich łączny udział (kategorie GIE i GIC) jest trzykrotnie 

wyższy niż na poziomie całej UE i dwukrotnie wyższy niż w perspektywie 2007-2013 (kategoria INF). 

Dotychczas wśród dofinansowanych projektów nie ma ani jednego polskiego projektu dotyczącego 

ograniczenia wpływu człowieka na klimat (mitygacja, CCM). Trudno mówić tu jednak o wyraźnych 

prawidłowościach, gdyż prezentowany rozkład dotyczy relatywnie niewielkiej liczby projektów 

dofinansowanych w perspektywie 2014-2020.  

WYKRES 28. STRUKTURA DOFINANSOWANYCH PROJEKTACH POD WZGLĘDEM TEMATYKI W PROGRAMIE LIFE W LATACH 

2014-2016 DLA UE28 ORAZ DLA POLSKI54 (ROZKŁAD PROCENTOWY ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

                                                           
53 NAT komponent I. Przyroda i różnorodność biologiczna 
  ENV komponent II. Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska 
  INF komponent III. Informacja i komunikacja 
 
54 ENV ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami 
   NAT przyroda i różnorodność biologiczna 
   GIE zarządzanie i informacja w zakresie środowiska 
   IPE projekty zintegrowane w zakresie środowiska 
   CCM ograniczenie wpływu człowieka na klimat (mitygacja) 
   CCA dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu (adaptacja) 
   GIC zarządzanie i informacja w zakresie klimatu 
   IPC projekty zintegrowane w zakresie klimatu 
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Dość istotnym zagadnieniem z punktu widzenia założonych celów badania jest również rozkład 

tematyczny złożonych projektów oraz skuteczność beneficjentów w poszczególnych obszarach. 

Niestety do dnia zakończenia badania KE nie udostępniła Wykonawcy danych umożlwiających 

przeprowadzenie pełnej analizy w tym zakresie - ostatecznie przeprowadzono ją na podstawie danych 

przekazanych przez NFOŚiGW, jednak w dość ograniczonym zakresie, tj. jedynie dla naborów 2014-

201555. Z analizy tej wynika, że naborach 2014-2015 polskie podmioty wnioskowały o dofinansowanie 

projektów we wszystkich obszarach tematycznych. Największy udział w grupie złożonych wniosków 

stanowią przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (NAT) oraz zarządzaniem i informacją przede 

wszystkim w obszarze środowiska (GIE i GIC). Polscy wnioskodawcy koncentrowali się również na 

Podprogramie od na rzecz środowiska (86% wszystkich złożonych wniosków), jednak w naborze 2015, 

w stosunku do naboru 2014, widoczny jest wzrost zarówno liczby (z 6 na 11), jak i udziału (z 9% na 25%) 

projektów wpisujących się w założenia Podprogramie od na klimatu, co należy uznać za tendencję 

pozytywną. 

WYKRES 29. STRUKTURA ZŁOŻONYCH POLSKICH PROJEKTÓW POD WZGLĘDEM TEMATYKI W PROGRAMIE LIFE W LATACH 

2014-201556 (PROCENTOWY UDZIAŁ ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 

Widoczny jest również większy udział projektów dotyczących ochrony środowiska i efektywnego 

gospodarowania zasobami (ENV) w stosunku do udziału dofinansowanych projektów z tej kategorii, co 

wskazuje na mniejszą skuteczność polskich beneficjentów w tym obszarze tematycznym w naborach 

2014-2015. 

Zestawienie danych nt. złożonych wniosków oraz dofinansowanych projektów wskazuje, że w latach 

2014-2015 najbardziej skuteczni byli wnioskodawcy aplikujący o środki w kategoriach dostosowywanie 

                                                           
55 NFOŚiGW przekazał dane nt. wniosków o współfinansowanie złożonych do tej instytucji w naborach 2014-2017. W latach 2014-2020 liczba 
wniosków złożonych do KE i NFOŚiGW jest w zasadzie tożsama. Od naboru 2016 liczba wniosków złożonych do NFOŚiGW jest dużo mniejsza 
od liczby wniosków złożonych do KE, co ma związek z wprowadzeniem możliwości ubiegania się o współfinansowanie również po zakończeniu 
oceny wniosku prze KE.  

56 ENV ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami 
   NAT przyroda i różnorodność biologiczna 
   GIE zarządzanie i informacja w zakresie środowiska 
   IPE projekty zintegrowane w zakresie środowiska 
   CCM ograniczenie wpływu człowieka na klimat (mitygacja) 
   CCA dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu (adaptacja) 
   GIC zarządzanie i informacja w zakresie klimatu 
   IPC projekty zintegrowane w zakresie klimatu 

21%

21%

21%

39%

37%

38%

33%

16%

27%

3%

7%

4%

3%

9%

5%

3%

9%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2015

2014-2015

ENV NAT GIE CCM CCA GIC



71 | S t r o n a  

się do skutków zmiany klimatu (CCA) i zarządzanie i informacja w zakresie klimatu (GIC) – skuteczność 

na poziomie około 17% (wsparcie uzyskał 1 projekt na 6 złożonych wniosków).  

WYKRES 30. SKUTECZNOŚĆ POLSKICH WNIOSKODAWCÓW W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH TEMATYCZNYCH LIFE 

W LATACH 2014-201557 (PROCENT DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 

Najmniej skuteczni w latach 2014-2015 byli wnioskodawcy aplikujący o środki w kategorii: ograniczenie 

wpływu człowieka na klimat (CCM) – wsparcia nie uzyskał żaden z 5 złożonych wniosków; ochrona 

środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (ENV) – około 3% (1 z 33 wniosków); zarządzanie 

i informacja w zakresie środowiska (GIE) – około 4% (1 z 26 wniosków). W kategorii przyroda 

i różnorodność biologiczna (NAT) skuteczność kształtowała się na poziomie około 9% (4 z 47 wniosków). 

Poniżej przedstawiono również rozkład środków Programu LIFE przeznaczonych na realizację polskich 

projektów. W perspektywie 2007-2013 widoczna jest wyraźna dominacja nakładów na działań 

związane z ochroną przyrody. W obecnej perspektywie po pierwszych trzech naborach rozkład 

środków Programu LIFE przeznaczonych przez Komisję Europejską na realizację polskich projektów jest 

inny – najwięcej środków przeznaczono w trzech pierwszych konkursach na projekt zintegrowany 

związany tematycznie z ochroną środowiska i efektywny gospodarowaniem zasobami (kategoria ENV), 

jak również zarządzaniem i informacją w obszarze ochrony środowiska (kategoria GIE)58. Tu również 

nie można mówić o wyraźnych prawidłowościach, ze względu na relatywnie niewielką liczbę 

dofinansowanych projektów, jak również wysoki udział dofinansowania na rzecz jednego projektu 

zintegrowanego.  

  

                                                           
57 ENV ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami 
   NAT przyroda i różnorodność biologiczna 
   GIE zarządzanie i informacja w zakresie środowiska 
   IPE projekty zintegrowane w zakresie środowiska 
   CCM ograniczenie wpływu człowieka na klimat (mitygacja) 
   CCA dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu (adaptacja) 
   GIC zarządzanie i informacja w zakresie klimatu 
   IPC projekty zintegrowane w zakresie klimatu 

58 W pewnych aspektach projekt jest związany również tematycznie z kategoriami: ograniczenie wpływu człowieka na klimat (CCM) oraz 
zarządzanie i informacja w zakresie klimatu (GIC) 
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WYKRES 31. STRUKTURA DOFINANSOWANYCH PROJEKTACH POD WZGLĘDEM TEMATYKI W PROGRAMIE LIFE W LATACH 

2007-2013 I 2014-2016 DLA UE28 ORAZ DLA POLSKI59 (PROCENTOWY ROZKŁAD DOFINANSOWANIA UE) 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów LIFE dostępnej na stronach Komisji Europejskiej 

Warto również przyjrzeć się statystykom dotyczącym udziału projektów międzynarodowych 

składanych przez polskich wnioskodawców, gdyż ten aspekt zwiększa szansę na uzyskanie 

dofinansowania. Od roku 2013 obserwowany jest sukcesywny wzrost udziału projektów 

międzynarodowych w grupie projektów złożonych przez polskich beneficjentów do Programu LIFE. 

WYKRES 32. UDZIAŁ PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH W GRUPIE PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POLSKICH 

BENEFICJENTÓW DO PROGRAMU LIFE (PROCENT PROJEKTÓW ZAKŁADAJĄCYCH ZAANGAŻOWANIE PARTNERÓW Z INNYCH 

PAŃSTW) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez NFOŚiGW 

4.5 ROZKŁAD  GEOGRAFICZNY  POLSKICH  PROJEKTÓW 

Większość polskich projektów realizowanych w Programie LIFE ma charakter ogólnopolski lub 

ponadregionalny, tzn. zakłada zaangażowanie podmiotów z różnych województw, a efekty projektu 

(np. podejmowane działania informacyjne) obejmują w sposób bezpośredni kilka województw. 

W przypadku części projektów, np. realizowanych przez jednostki naukowe i badawcze, efektów nie 

można przypisać do jednego województwa, mimo, że działania fizycznie podejmowane są 

                                                           
59 NAT  komponent I. Przyroda i różnorodność biologiczna 
   ENV  komponent II. Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska 
   INF  komponent III. Informacja i komunikacja 
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w określonym województwie lub gminie. Rzadkością były projekty w przypadku, których bezpośrednie 

oddziaływanie ograniczało się do jednej gminy, wyjątkiem od tej zasady są projekty realizowane przez 

duże ośrodki miejskie (np. Warszawa, Radom), przy czym realizowane działania z założenia miały 

charakter demonstracyjny.  

4.6 PODSUMOWANIE 

• Polską „specjalizacją” w Programie LIFE są przedsięwzięcia nieinfrastrukturalne (tzw. 

miękkie), związane z zarządzaniem i informacją w obszarze ochroną środowiska i klimatu, jak 

również projekty związane z ochroną przyrody w szczególności na obszarach Natura 2000. 

W przypadku pierwszej grupy - zarządzanie i informacja - jest to związane z silnym sektorem 

organizacji pozarządowych specjalizujących się w realizacji tego rodzaju projektów60, jak 

również dużym zainteresowaniem realizacją tego rodzaju projektów przez administrację 

rządową i podmioty jej podległe (GDOŚ, Lasy Państwowe – DGLP i CKPŚ), które również dzięki 

dostępności środków krajowych i strukturalnych wykształciły wysoko wykwalifikowane kadry, 

które są w stanie przygotować i realizować duże kompleksowe projekty. Przygotowanie 

projektów związanych z zarządzaniem i informacją (szczególnie informacją) jest również mniej 

czasochłonne i kosztochłonne, co wpływa na relatywnie duża ilość tego rodzaju projektów 

wśród składanych wniosków. W przypadku drugiej grupy - ochrona przyrody - o dużej liczbie i 

udziale projektów decydują te same czynniki, przy czym w przypadku administracji rządowej 

i podmiotów jej podległych w gronie skutecznych wnioskodawców dość licznie 

reprezentowane są jednostki działające na poziomie regionalnym (głównie RDOŚe i parki 

narodowe, w mniejszym stopniu RDLP i nadleśnictwa); 

• Polscy wnioskodawcy wykazują niewielką aktywność oraz niewielką skuteczność61 

w realizacji projektów dotyczących ochrony środowiska i efektywnego zarządzania 

zasobami. W gronie skutecznych wnioskodawców znajdują się przede wszystkim jednostki 

badawcze i naukowe, w dużo mniejszym stopniu przedsiębiorstwa, przy czym w ostatnich 

latach można zauważyć tendencję zwiększenia zainteresowania oraz udziału w Programie LIFE. 

Niski udział polskich projektów dotyczących ochrony środowiska i efektywnego zarządzania 

zasobami jest wynikiem przede wszystkim niewielkiego zainteresowania przedsiębiorstw, 

które w skali całej UE są kluczowym beneficjentem tego rodzaju projektów. W skali całej UE 

w obszarze ochrony środowiska i efektywnego zarządzania zasobami aktywność wykazują 

również władze regionalne (w tym głównie: władze regionalne, władze dużych miast oraz 

związki władz samorządowych), jak również organizacje pozarządowe. W Polsce aktywność 

tego rodzaju podmiotów można uznać za marginalną, biorąc pod uwagę liczbę podmiotów 

(w szczególności samorządowych), które potencjalnie mogłyby aplikować o środki; 

• Polscy wnioskodawcy dość dobrze na tle całej UE radzą sobie w nowym segmencie LIFE – 

Podprogramie na rzecz klimatu, co należy uznać za aspekt pozytywny. Z danych przekazanych 

przez NFOŚiGW wynika, że pomiędzy rokiem 2014 a 2015 wzrosła zarówno liczba, jak i udział62 

projektów składanych w tym podprogramie. Największym zainteresowaniem cieszą się 

działania związane z zarządzaniem i informacją (wśród wnioskodawców dominującą grupą są 

                                                           
60 W gronie skutecznych wnioskodawców są duże, w większości ogólnopolskie organizacji pozarządowe. Budowa tego potencjału jest 
związana m.in. z dostępnością środków krajowych (NFOŚiGW, wfośigw) oraz środków z funduszy strukturalnych (POIiŚ), które od wielu lat 
finansują działania związane z edukacją i informacją w obszarze ochrony środowiska.   

61 W naborach 2014-2015. 

62 W ogólnej liczbie składanych wniosków. 
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organizacje pozarządowe, w mniejszym stopniu przedsiębiorstwa, jednostki badawcze 

i gminy). Wsparcie uzyskał również jeden polski projekt dotyczący adaptacji do zmian 

klimatu, a kilka innych podmiotów aplikował o środki w tym obszarze (wśród wnioskodawców 

dominującą grupą są gminy, w mniejszym stopniu jednostki naukowe i badawcze, jak również 

organizacje pozarządowe). Negatywnym aspektem jest niewielka skuteczność, a w zasadzie 

brak skuteczności polskich wnioskodawców w obszarze ograniczenia wpływu człowieka na 

klimat (wśród wnioskodawców dominującą grupą są organizacje pozarządowe, w mniejszym 

stopniu przedsiębiorstwa i administracja rządowa); 

• Pozytywnym aspektem jest rosnący udział w grupie wniosków składanych przez polskich 

wnioskodawców projektów międzynarodowych angażujących podmioty z innych krajów 

członkowskich, co wskazuje na dostosowanie wnioskodawców do nowych wymogów 

i zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania we kolejnych naborach.  
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5. WNIOSKI DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI I  ATRAKCYJNOŚCI PROGRAMU LIFE DLA 
POLSKICH BENEFICJENTÓW  

5.1 MOCNE  STRONY  – DETERMINANTY  SUKCESU 

W perspektywie finansowej 2007-2013 Polska była niewątpliwie krajem sukcesu pod względem 

wykorzystania środków z Programu LIFE. Od roku 2008 instrument ten cieszył się dużym 

zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. Pod wieloma względami był bardziej atrakcyjny od 

programów wspierających ochronę środowiska i klimatu realizowanych na poziomie krajowym.  

Przełomowym momentem było zaangażowanie we wdrażanie Programu LIFE w Polsce Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie porozumienia z Ministrem 
Środowiska NFOŚiGW od naboru 2008 NFOŚiGW pełni on dwie zasadnicze funkcje: 

a. zapewnia środki na współfinansowanie projektów oraz zachowanie płynności 

finansowej realizowanych przedsięwzięć;63 

b. wspiera proces wdrażania Programu LIFE prowadząc szeroko zakrojone działania 

informacyjne oraz doradcze na rzecz wnioskodawców i beneficjentów na etapie 

przygotowania i realizacji projektów64.  

Zaangażowanie NFOŚiGW przyniosło wymierne efekty. W pierwszym naborze do LIFE, organizowanym 
w poprzedniej perspektywie finansowej w roku 2007 (przed zaangażowaniem NFOŚiGW) poziom 
wykorzystania krajowej alokacji wyniósł jedynie 12%65, natomiast w roku 2008 osiągnął poziom 86% 
i w kolejnych latach (do roku 2013) utrzymywał się na poziomie powyżej 75%, a w latach 2009 i 2011 
przekroczył 100% krajowej alokacji dla Polski (odpowiednio 117 i 112%). Dla naborów 2008-2013, 
w których NFOŚiGW włączył się we wdrażanie LIFE+, Polska wykorzystała ponad 91% swojej alokacji. 

Wśród mocnych stron Programu LIFE, które można uznać jednocześnie za determinanty sukcesu po 
roku 2008, należy wskazać następujące czynniki: 

• (M1) Możliwość uzyskania współfinansowania ze środków NFOŚiGW do poziomu 100% kosztów 

kwalifikowanych w przypadku państwowych jednostek budżetowych, 95% kosztów 

kwalifikowanych w przypadku pozostałych typów beneficjentów66, z wyłączeniem spółek prawa 

handlowego, które mogą uzyskać współfinansowania ze środków NFOŚiGW do poziomu 75%67 

kosztów kwalifikowanych i dużych przedsiębiorstw68. Współfinansowanie przekazywane jest w 

formie atrakcyjnej dla wnioskodawców bezzwrotnej dotacji. Czynnikiem warunkującym wypłatę 

środków jest pozytywna ocena przedsięwzięcia w oparciu o kryteria zdefiniowane w programie 

                                                           
63 Od 10.2014 r. wnioskodawcy mogą dodatkowo korzystać ze zwrotnych form dofinansowania – pożyczki na zachowanie płynności 
finansowej przedsięwzięć LIFE+ i LIFE oraz pożyczki na wkład własny. 

64 Decyzja o powierzeniu NFOŚiGW funkcji instytucji wspierającej proces wdrażania LIFE była poprzedzona analizami prowadzonymi na 
poziomie Ministerstwa Środowiska w latach 2006-2007, których efektem była identyfikacja barier oraz czynników ograniczających udział 
polskich beneficjentów w programie LIFE.  

65 W pierwszej perspektywie finansowej 2004-2006, w której polscy wnioskodawcy mogli w pełnym zakresie aplikować do LIFE, udział polskich 
beneficjentów był również marginalny. W naborach 2004-2006 dofinansowanie uzyskało jedynie 5 projektów z Polski. Dla porównania 
beneficjenci z Niemiec, którzy w perspektywie finansowej 2007-2013 podpisali podobną liczbę umów (69) co polscy beneficjenci (63), 
realizowali łącznie 39 projektów, natomiast w skali całej UE dofinansowano łącznie w programie LIFE ponad 450 projektów. 

66 Przytoczone maksymalne progi procentowe dotyczą łącznej wartości dofinansowania KE i NFOŚiGW w formie dotacji, przy czym warunkiem 
uzyskania wsparcia na wskazanym maksymalnym poziomie w obszarach priorytetowych ENV, CCA, CCM jest zgodność przedsięwzięcia 
z celami, o których mowa w art. 401c ust. 1–9a ustawy Prawo ochrony środowiska. Projekty, które nie spełniają tego warunku mogą liczyć na 
dofinansowanie pomniejszone o 5% w stosunku do przytoczonego progu. 

67 Jak wyżej oraz z wyłączeniem sytuacji, gdy pomoc udzielana beneficjentowi stanowi pomoc publiczną. W takim przypadku wielkość pomocy 
nie może przekraczać progów określonych w regulacjach dotyczących pomocy publicznej. 

68 Duże przedsiębiorstwa nie są, nie są uprawnione do uzyskania wsparcia w formie dotacji. 
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priorytetowym dedykowanym Programowi LIFE oraz podpisanie umowy z KE i NFOŚiGW. 

W naborach prowadzonych w latach 2008-2013 wszystkie projekty, które uzyskały pozytywną 

ocenę i podpisały umowę z KE, uzyskały współfinansowanie ze środków NFOŚiGW. Możliwość 

uzyskania współfinansowania w przypadku dużej części przedsięwzięć finansowanych w programie 

LIFE jest czynnikiem warunkującym realizację projektów. Duża część przedsięwzięć, w 

szczególności realizowanych w obszarach priorytetowych NAT, GIE i GIC, ma charakter 

niedochodowy. Często służy wykonaniu założeń krajowych i wspólnotowych dokumentów 

strategicznych w obszarze ochrony przyrody, środowiska i klimatu, niekiedy w zastępstwie 

Państwa. Dodatkowo w obecnej perspektywie finansowej wprowadzono możliwość ubiegania się 

o współfinansowanie NFOŚiGW w tzw. naborze skróconym, tzn. po pozytywnej ocenie projektu 

przez KE, a przed podpisaniem umowy z KE69; 

• (M2) Szerokie wsparcie doradcze na rzecz wnioskodawców i beneficjentów LIFE na poziomie 

krajowym. Ze względu na kryteria oraz zasady wyboru przedsięwzięć, przygotowanie projektu 

wpisującego się w założenia LIFE wymaga dużego doświadczenia oraz wiedzy na temat specyfiki 

tego instrumentu. Od roku 2008 w NFOŚiGW funkcjonuje zespół zajmujący się promocją oraz 

wsparciem wnioskodawców i beneficjentów LIFE70. Prowadzona jest również podstrona 

internetowa dedykowana Programowi LIFE, która jest aktualizowana w okresie organizacji 

naborów wniosków o niezbędne informacje dla wnioskodawców oraz zaproszenia i materiały 

związane ze szkoleniami. Co istotne, wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na identyfikowane 

na bieżąco problemy i potrzeby wnioskodawców71. Poza dokumentami i materiałami 

informacyjnymi w języku polskim, prowadzone są działania informacyjne ukierunkowane na różne 

grupy potencjalnych beneficjentów, corocznie organizowany jest Dzień Otwarty LIFE, jak również 

szkolenia obejmujące szerokie spektrum zagadnień niezbędnych do przygotowania wniosku do 

LIFE. Potencjalni wnioskodawcy mogą liczyć również na bezpośrednie wsparcie doradcze zarówno 

na wczesnym etapie w zakresie wstępnej kwalifikacji przedsięwzięcia do Programu LIFE, jak 

i przygotowania szczegółowych założeń oraz dokumentacji aplikacyjnej. Należy podkreślić, że 

działalność NFOŚiGW w opisanych wyżej aspektach została wysoko oceniona przez większość 

wnioskodawców i beneficjentów uczestniczących w badaniu; 

• (M3) Możliwość realizacji kompleksowych, wieloletnich projektów. Uzyskanie istotnych, 

trwałych efektów w obszarze ochrony środowiska, ochrony klimatu oraz adaptacji do jego zmian, 

jak również ochrony przyrody, wymaga często podejmowania złożonych, wieloetapowych, 

wieloletnich i ściśle powiązanych ze sobą działań, nierzadko na poziomie różnych podmiotów 

i instytucji. Program LIFE daje możliwość realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. W perspektywie 

2014-2020 priorytet dla realizacji kompleksowych, wieloletnich projektów został dodatkowo 

usankcjonowany poprzez wprowadzenie mechanizmu dofinansowania tzw. projektów 

zintegrowanych.  

• (M4) Korzystane zasady finansowania projektów przez KE oraz możliwość uzyskania 

preferencyjnej pożyczki ze środków NFOŚiGW przeznaczonej na zapewnienie wymaganego 

                                                           
69 Wnioskodawcy, którzy nie złożyli wniosku o współfinansowanie NFOŚiGW przed złożeniem wniosku do KE nie tracą takiej możliwości. 
Wprowadzenie możliwości ubiegania się o współfinansowanie NFOŚiGW w tzw. naborze skróconym wpływa również na wydłużenie czasu na 
przygotowanie aplikacji LIFE, o czas który we wcześniejszych naborach należało poświęcić na przygotowanie wniosku do NFOŚiGW. 

70 Obecnie Krajowy Punkt Kontaktowy składa się z kierownika i 3 pracowników Krajowego Punktu Kontaktowego dedykowanych 
poszczególnym obszarom tematycznym Programu LIFE. Ponadto zespół współpracuje z zespołem odpowiedzialnym za koordynowanie 
naborów i rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków NFOŚIGW. 

71 Nowym w perspektywie 2014-2020 elementem jest m.in. narzędzie wspierające kojarzenie podmiotów zainteresowanych udziałem 
w projektach LIFE: ,,Find your partner for LIFE”. Baza zawiera obecnie dane kontaktowe kilkudziesięciu podmiotów, wraz ze wskazaniem 
potencjalnego obszaru zainteresowania. Uruchomienie narzędzia jest odpowiedzią na zmiany w podejściu do oceny projektów (większy 
nacisk na kompleksowość działań oraz współpracę).  
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wkładu własnego lub zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze 

środków Programu LIFE. W Programie LIFE, mimo braku formalnego wymogu, preferowane są 

relatywnie duże projekty o wartości kilku mln EUR72. KE kładzie również nacisk na skalę 

i kompleksowość realizowanych działań, co dodatkowo wpływa na podwyższenie wartość 

projektów. Zarządzanie finansowe projektem o wartości kilku milionów EUR, w szczególności 

utrzymanie płynności finansowej, jest dużym wyzwaniem dla większości beneficjentów programu 

LIFE. KE i NFOŚiGW wychodzą naprzeciw tym zagrożeniom - do 70% kwoty dotacji KE wypłaca w 

formie zaliczki, a jedynie 30% kwoty dotacji wpłacana jest w formie refundacji po rozliczeniu 

projektu. Beneficjenci, którzy nie są w stanie wygospodarować środków własnych na 

prefinansowanie wydatków pokrywanych w trakcie realizacji projektu z zaliczki lub z ostatniej 

transzy dotacji, mogą ubiegać się o udzielenie preferencyjnej pożyczki73 ze środków NFOŚiGW na 

zachowanie płynności finansowej74. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość rozliczenia ogólnych 

kosztów operacyjnych (tzw. overheads) w formie ryczałtu, bez konieczności przedkładania 

dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków75. Ponadto w przypadku państwowych 

jednostek budżetowych, dysponowanie środkami pochodzącymi bezpośrednio z KE jest dużo 

łatwiejsze, niż dysponowanie środkami pochodzącymi z programów krajowych np. z POIiŚ, jak 

również NFOŚiGW; 

• (M5) Duży potencjał promowania na arenie międzynarodowej polskich rozwiązań związanych 

z ochroną środowiska i klimatu wdrażanych w projektach LIFE. KE prowadzi szeroką promocję 

najlepszych przedsięwzięć w ramach organizowanych międzynarodowych konferencji i innych 

eventów. W ramach budżetu projektu beneficjent ma również możliwość, a właściwie obowiązek, 

szerokiego rozpowszechniania informacji nt. efektów projektów, jak również budowania sieci 

współpracy. Dodatkową formą promocji najlepszych projektów jest coroczny wybór Best LIFE 

Project i Best of the BEST LIFE Project76. Aspekt ten jest szczególnie istotny w przypadku polskich 

firm rozwijających nowe technologie związane z ochroną środowiska i klimatu, gdzie czynnikiem 

warunkującym urynkowienia wyników prac badawczo-rozwojowych jest wyjście poza rynek 

krajowy, który wciąż ma ograniczoną możliwość absorbcji zaawansowanych technologii 

związanych z ochroną środowiska i klimatu; 

• (M6) Elastyczność na etapie realizacji projektów. Beneficjenci LIFE mają dużą swobodę w obszarze 

modyfikacji projektów, np. w celu dostosowania do zmieniających się uwarunkowań 

środowiskowych lub rynkowych. Kluczowe znaczenie dla KE mają efekty planowane do osiągnięcia. 

KE jest dość elastyczna jeżeli chodzi o modyfikację szczegółowych założeń projektów (dodania, 

usunięcia lub modyfikacji działań, terminów realizacji, budżetu, czy katalogu współbeneficjentów), 

                                                           
72 W przypadku polskich projektów dofinansowanych w programie LIFE w konkursach organizowanych w latach 2007-2016 średnia wartość 
projektu wyniosła 2,6 mln Euro. 

73 Pożyczka udzielana może być w formie limitu odnawialnego: oprocentowanie: WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % w skali roku. Odsetki z tytułu 
oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pożyczka może być udzielona na okres do 10 lat. Przy udzielaniu pożyczki 
może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty 
kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 

74 W opinii większości podmiotów uczestniczących w badaniu, KE przykłada dużą wagę do zagadnienia utrzymania płynności finansowej przez 
beneficjentów realizujących projekty w programie LIFE. Beneficjenci przytaczali przykłady akceptacji raportów cząstkowych warunkujących 
wypłatę kolejnej transzy zaliczki, w sytuacji ryzyka utraty płynności finansowej przez beneficjenta, mimo stwierdzenia drobnych uchybień w 
dokumentacji. 

75 Poziom kosztów, które mogą być rozliczone w formie ryczałtu, ustalany jest indywidualnie w umowie dotacji, nie mogą być one wyższe niż 
7% kosztów kwalifikowalnych. 

76 Wśród projektów, które uzyskały to wyróżnienie są również projekty z Polski. Np. w roku 2015 wśród 6 „Best of the BEST LIFE Project” 
w kategorii Nature & Information Projects znalazły się dwa polskie projekty: Biomass use for Aquatic W -Facilitating Aquatic Warbler 
(Acrocephalus paludicola) habitat management through sustainable systems of biomass use (OTOP) oraz BEST FOR BIODIVERSITY - 
Biodiversity Protection in Forest Areas, Including Nature 2000 Areas - Promotion of Best Practices (CKPŚ). Natomiast w kategorii BEST LIFE 
Environment wyróżniony został projekt: Demonstration of the innovative technology of the improvement of absorption of the geothermal 
deposit layer (Geotermia Pyrzyce Sp. Z. .o.o.). 
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jeżeli zmiany są dobrze uzasadnione, wynikają z obiektywnych przesłanek oraz służą osiągnięciu 

założonych efektów. Dotychczas KE podchodziła również dość liberalnie do sytuacji, w których nie 

udało się osiągnąć założonych efektów, w szczególności, gdy trudności z osiągniętych efektów 

wynikały z obiektywnych przesłanek, beneficjent odpowiednio wcześnie sygnalizował problemy i 

podejmował działania zaradcze. LIFE jest również programem dużo mniej zbiurokratyzowanym niż 

programy wdrażane na poziomie krajowym (np. POIiŚ), w których zasady realizacji i rozliczenia 

projektu zebrane są w kilkunastu dokumentach – wytycznych i zaleceniach, które ulegają ciągłym 

zmianom. W przypadku Programu LIFE od 2014 roku wytyczne są zebrane w jednym dokumencie 

tzw. Warunki ogólne (General Conditions), określającym ramowe warunki realizacji i rozliczenia 

projektu; 

• (M7) Rozbudowana baza wiedzy na temat dofinansowanych projektów na stronach KE. 

Na stronie KE dostępna jest baza danych (wraz z narzędziem do wyszukiwania projektów), w której 

znajdują się rozbudowane informacje o przedsięwzięciach dofinansowanych w ramach LIFE od 

początku funkcjonowania tego instrumentu finansowego. W przypadku większości projektów 

dostępny jest rozbudowany opis założeń oraz efektów osiągniętych w wyniku realizacji 

przedsięwzięć, jak również odwołania do stron internetowych, publikacji, itp. Jest to nieocenione 

narzędzie na etapie przygotowania projektów, pozwalające ocenić w jakim stopniu 

przygotowywane przedsięwzięcie wpisuje się w założenia LIFE, jak również czy efekty planowane 

do osiągnięcia stanowią europejską wartość dodaną. Na stronach KE dostępne są również różnego 

rodzaju publikacje, np. dotyczące najlepszych praktyk, projektów realizowanych w poszczególnych 

obszarach tematycznych;  

• (M8) Wpływ na profesjonalizację kadr oraz wzmocnienie kompetencji projektowych. Z uwagi na 

kompleksowość oraz zaangażowanie wielu podmiotów, jak również elastyczne zasady realizacji 

przedsięwzięć, projekty LIFE są zwykle dużym wyzwaniem organizacyjnym dla beneficjentów, 

którzy nie mieli doświadczenia z tym instrumentem. Sukces w dużej mierze zależy do jakości kadr, 

kompetencji w obszarach zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem oraz współpracy. 

Jednocześnie zasady zatrudnienia, warunki finansowe oraz relatywnie długa perspektywa 

współpracy są czynnikami sprzyjającymi pozyskaniu i doskonaleniu wysokiej jakości kadr. W opinii 

beneficjentów uczestniczących w wywiadach, projekty LIFE pełnią funkcję swoistej „kuźni kadr”. 

Dodatkową, pośrednią korzyścią wskazywaną w wywiadach pogłębionych przede wszystkim przez 

przedstawicieli podmiotów badawczych, których działalność w coraz większym stopniu 

uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych grantów, jest wpływ na stabilizację kadrową i 

finansową jednostki; 

• (M9) Dwustopniowa procedura oceny wniosków. W perspektywie 2014-2020 w przypadku 

projektów zintegrowanych zastosowano dwustopniową procedurę oceny wniosków, która 

pozwala na wczesnym etapie wyeliminować projekty w niewielkim stopniu wpisujące się 

w założenia programu LIFE. Wnioskodawca w pierwszym etapie przedkłada ogólną koncepcję 

projektu, która jest oceniana przez KE. W przypadku negatywnej oceny wnioskodawca nie angażuje 

środków ani czasu na przygotowanie pełnego wniosku projektowego77. W przypadku pozytywnej 

weryfikacji wstępnej koncepcji projektu wnioskodawca może liczyć na dofinansowanie ze środków 

pomocy technicznej na poziomie do 60% kosztów kwalifikowanych. Od roku 2018 zapowiadane 

                                                           
77 Z informacji przekazanych przez beneficjentów w ramach wywiadów pogłębionych wynika, że przygotowanie tradycyjnego projektu do 

programu LIFE (koncepcja, uszczegółowienie koncepcji, pozyskanie partnerów, niezbędne uzgodnienia i analizy, przygotowanie dokumentacji 

aplikacyjnej) wymaga zaangażowania pracowników jednostki (w różnym wymiarze) przez okres co najmniej kilku miesięcy i wiąże się 

z kosztami na poziomie od 30 do 50 tys. PLN. 
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jest wprowadzenie przez KE dwustopniowej procedury oceny wniosków w Podprogramie na rzecz 

środowiska, co może być znacznym udogodnieniem dla potencjalnych wnioskodawców. 

Mocną stroną LIFE jest również: 

• brak wielostopniowej struktury zarządzania i dystrybuowania środkami; 

• instytucja Monitora przypisanego do każdego projektu, który odpowiedzialny jest za bieżące 

monitorowanie działań podejmowanych w ramach projektu, pośredniczy pomiędzy 

beneficjentem i KE (EASME), jak również pełni funkcję opiniującą i doradczą; 

• funkcjonalny system informatyczny eProposal, który jest czytelny, intuicyjny i znacznie ułatwia 

aplikowanie o fundusze z LIFE. 

Beneficjenci uczestniczący w wywiadach, którzy są na zaawansowanym etapie realizacji lub zakończyli 

realizacji projektów, wskazują na słabe strony analizowanego instrumentu finansowego, jednak 

generalna ocena doświadczeń związanych z realizacją projektu w Programie LIFE jest pozytywna. 

Warunki finansowe powodują, że przez wielu beneficjentów, LIFE postrzegany jest jako instrument 

bardziej „przyjazny beneficjentowi” niż programy unijne wdrażane na poziomie krajowym (POIiŚ, RPO). 

Większość beneficjentów uczestniczących w wywiadach pogłębionych zadeklarowała chęć ponownego 

aplikowania o środki do programu LIFE, pod warunkiem możliwości uzyskania współfinansowania. 

5.2 SŁABE  STRONY  –  BARIERY  I  OGRANICZENIA 

W ramach analizy nie zidentyfikowano barier, tj. czynników, które uniemożliwiają skuteczne 

aplikowanie do Programu LIFE kluczowym grupom beneficjentów w ramach poszczególnych 

podprogramów i priorytetów tematycznych. Istotne znaczenie ma tutaj zaangażowanie Ministerstwa 

Środowiska oraz NFOŚiGW w proces wdrażania LIFE. Działania podejmowane przez te instytucje 

w naborach organizowanych po roku 2008 wyeliminowały bariery oraz ograniczyły wpływ wielu 

czynników ograniczających.  

Mimo podjętych działań nadal występują jednak czynniki ograniczające aktywność i skuteczność 

polskich wnioskodawców (szczególnie w naborach 2014-2016) na tle innych krajów UE, 

w szczególności największych krajów o zbliżonym potencjale demograficznym, takich jak np. Hiszpania. 

Część czynników ograniczających ma charakter niezależny od działań, które mogą być podjęte na 

poziomie kraju. Wpływ wielu czynników można jednak znacząco zminimalizować poprzez niewielką 

modyfikację działań podejmowanych przez NFOŚiGW i Ministerstwo Środowiska, jak również 

zaangażowanie w proces wdrażania LIFE w Polsce innych podmiotów – zarówno publicznych, jak 

i prywatnych. 

W poniższych podrozdziałach podsumowano obserwacje i wnioski z wcześniejszych rozdziałów, 

w podziale na: 

a. Czynniki ograniczające ilość podmiotów zainteresowanych aplikowaniem do Programu LIFE; 

b. Czynniki wpływające na niewielką skuteczność polskich wnioskodawców – w szczególności 

w obecnej perspektywie finansowej. 

Powyższe czynniki zostały uszeregowane pod względem istotności. Ocena istności została 

przeprowadzona na podstawie konfrontacji: 

a. Wyników szczegółowych analiz przeprowadzonych przez zespół ewaluacyjny, 

b. Opinii przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie LIFE na poziomie krajowym 

(NFOŚiGW, MŚ); 
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c. Opinii przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie LIFE na poziomie UE 

(KE/EASME); 

d. Opinii wnioskodawców i beneficjentów LIFE. 

5.2.1 CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ILOŚĆ PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH APLIKOWANIEM DO 
LIFE 

CZYNNIKI KLUCZOWE 

• (O1) Konkurencja funduszy strukturalnych. Program LIFE pod wieloma względami jest mniej 

atrakcyjny od programów i funduszy dostępnych na poziomie krajowym, w tym 

w szczególności od funduszy strukturalnych. Beneficjenci w pierwszej kolejności sięgają po 

środki dostępne na poziomie krajowym, a dopiero po wyczerpaniu możliwości aplikowania, 

najczęściej wynikającej z wyczerpania alokacji, decydują się na aplikowanie do LIFE. Wpływ na 

to mają następujące czynniki: 

▪ W obszarach priorytetowych: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami 

(ENV), ograniczenie wpływu człowieka na klimat (CCM), dostosowanie się do zmian 

klimatu (CCA) kluczowym czynnikiem są ograniczenia dla finansowania 

nieinnowacyjnych działań inwestycyjnych w Programie LIFE. Mimo, że w tych obszarach 

można mówić o komplementarnym uzupełnianiu się oferty LIFE oraz programów 

i funduszy wdrażanych na poziomie krajowym, to jednak priorytetem części grup 

potencjalnych beneficjentów, w szczególności samorządów, jest realizacja 

nieinnowacyjnych działań inwestycyjnych obejmujących budowę i modernizację 

infrastruktury związanej z ochroną środowiska i klimatu, jak również innej infrastruktury, 

która może być finansowana ze środków strukturalnych. Z tego względu niektóre grupy 

beneficjentów, w szczególności samorządy, w pierwszej kolejności sięgają po środki 

z funduszy strukturalnych, a dopiero po ich wyczerpaniu interesują się aplikowaniem do 

innych, bardziej wymagających programów (w tym LIFE);  

▪ W obszarach priorytetowych: przyroda i różnorodność biologiczna (NAT), zarządzanie 

i informacja w zakresie środowiska (GIE), zarządzanie i informacja w zakresie klimatu (GIC) 

kluczowym czynnikiem była faktyczna dostępność środków w Programie LIFE. 

Aplikowanie do LIFE wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów, dotyczących 

m.in. skali geograficznej podejmowanych działań, zaangażowania partnerów, gotowości 

projektu do realizacji, co ma bezpośrednie przełożenie na czas oraz koszty przygotowania 

dokumentacji aplikacyjnej. Natomiast prawdopodobieństwo sukcesu (pozyskania 

środków) na działania związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarach 

Natura 2000, zwalczaniem inwazyjnych gatunków obcych, jak również na działania 

informacyjne związane z ochroną środowiska i klimatu jest mniejsze niż w przypadku 

programów i funduszy wdrażanych na poziomie krajowym. Ponadto LIFE nie dopuszcza 

finansowania tzw. powtarzalnych działań ochronnych, które często są przedmiotem PZO 

dla obszarów Natura 2000, stąd jest mniej atrakcyjny np. od POIiŚ, w którym beneficjent 

może uzyskać wsparcie na realizację większości zadań ochronnych wynikających 

z dokumentów zarządczych dla obszarów Natura 2000, ponadto część beneficjentów 

(GDOŚ i podległe RDOSie, oraz Lasy Państwowe) miała możliwość ubiegania się o środki 

na realizację kompleksowych wieloletnich projektów dotyczących ochrony gatunków i 

siedlisk na obszarach Natura 2000 w trybie pozakonkursowym. 
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Wiele grup potencjalnych wnioskodawców LIFE w latach 2015-2017 koncentrowało się przede 

wszystkim na przygotowaniu przedsięwzięć i pozyskaniu środków na ich realizację z funduszy 

strukturalnych78. W latach 2018-2020 problem konkurowania z funduszami strukturalnymi 

zostanie znacznie ograniczony, z powodu zakończenia procesu kontraktowania środków 

w większości programów operacyjnych. Na lata 2018-2020 przypada jednak okres realizacji 

i rozliczenia dużej części projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, co wiąże się 

z dużym zaangażowaniem kadr posiadających doświadczenie w przygotowaniu 

przedsięwzięć i pozyskaniu środków UE. Nie mniej jednak perspektywa wyczerpania środków 

strukturalnych w obecnym okresie programowania oraz zmniejszenia ich podaży w przyszłym 

okresie powinna sprzyjać większemu zainteresowaniu Programem LIFE (2.1). 

• (O2) Wysokie wymagania w stosunku do beneficjentów. Podmiotem ubiegającym się 

o dofinansowanie w Programie LIFE może być każdy podmiot zarejestrowany na obszarze Unii 

Europejskiej poza osobami fizycznymi i podmiotami prowadzącymi jednoosobową działalność 

gospodarczą. Potencjalnie ze środków LIFE może więc korzystać bardzo szeroki katalog 

beneficjentów. LIFE nie określa również minimalnej wartości projektów. Analiza wymagań oraz 

wytycznych dotyczących przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów, jak również analiza 

bazy dofinansowanych przedsięwzięć, wskazuje, że LIFE jest przeznaczony przede wszystkim 

dla podmiotów mających doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków 

publicznych, o wartości przekraczającej 1 mln euro. W głównej mierze decyduje o tym czynnik, 

który został wskazany jako jedna z mocnych stron, a mianowicie duży stopień ogólności oraz 

elastyczność zasad realizacji projektów. Elastyczność Programu LIFE jest atutem dla 

beneficjentów, którzy posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze 

środków publicznych (w szczególności środków UE) i wypracowali efektywne mechanizmy 

zarządzania projektami. Realizacji projektu w Programie LIFE przez podmioty, które nie mają 

wypracowanych efektywnych mechanizmy zarządzania, wiąże się z dużym ryzykiem. 

• (O3) Wysokie wymagania dotyczące charakteru i zakresu projektu. Cechą charakterystyczną 

Programu LIFE, jak również czynnikiem utrudniającym skuteczne aplikowanie o środki, 

szczególnie w przypadku mniej doświadczonych wnioskodawców, jest otwarty katalog typów 

przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie79. Podsumowując założenia zawarte 

w Rozporządzeniu powołującym Program LIFE oraz Wieloletnim Programie Prac można 

stwierdzić, że w Programie LIFE wsparcie mogą uzyskać projekty, które przyczyniają się 

wdrożenia założeń polityki oraz prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska, ochrony 

klimatu oraz dostosowania do zmian klimatu, które w zależności od obszaru priorytetowego 

mają charakter demonstracyjny, pilotażowy, informacyjny lub obejmują wdrożenie działań 

uznanych za najlepsze praktyki. Przyjmując takie podejście Komisja Europejska, zachęca do 

szukania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań problemów i wyzwań w obszarze ochrony 

środowiska i klimatu, które jednocześnie prowadzą do realnych, wymiernych i długotrwałych 

rezultatów, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Z drugiej strony wymaga 

od wnioskodawców dużej kreatywności, jak również dobrego uzasadnienia celowości oraz 

                                                           
78 Jest to jeden dwóch prawdopodobnych czynników, które miały kluczowy wpływ na zmniejszenie liczby polskich wniosków do LIFE w 

naborach 2015-2017, w stosunku do naborów z lat 2011-2014. 

79 W odróżnieniu od funduszy strukturalnych Komisja Europejska nie definiuje zamkniętego katalogu typów przedsięwzięć, które kwalifikują 
się do dofinansowania. Zakres tematyczny wsparcia oferowanego w Programie LIFE wyznaczają cele szczegółowe, priorytety tematyczne oraz 
priorytetowa tematyka projektów – tzw. tematy projektów (dla każdego obszaru priorytetowego), która leżą w obszarze szczególnego 

zainteresowania Komisji Europejskiej. Nie jest to jednak katalog zamknięty. Priorytetowa tematyka projektów ma charakter zawężający, ale 
wciąż kierunkowy i ogólny. Komisja Europejska definiuje z kolei dość szczegółowo rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania. 
Na wsparcie w ramach Programu LIFE mogą liczyć przede wszystkim: projekty pilotażowe, projekty demonstracyjne, jak również w niektórych 
obszarach tematycznych projekty dotyczące najlepszych praktyk oraz projekty informacyjne. 
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zakresu planowanych działań, optymalnie w oparciu o dane empiryczne. Ponadto w jednym 

z kluczowych obszarów: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (ENV) 

zawęża spektrum możliwych do zastosowania rozwiązań, do technologii, procesów lub 

podejść innowacyjnych, które nie były dotychczas stosowane w szerokiej skali w Unii 

Europejskiej (2.1); 

• (O4) Wysoki poziom niepewności i ograniczona transparentność procesu oceny. Stosowane 

w Programie LIFE zasady oceny wniosków są istotnym czynnikiem ograniczającym 

zainteresowanie polskich wnioskodawców tym instrumentem finansowym. Aplikowanie 

o środki do Programu LIFE wiąże się również z dużo większym poziomem niepewności niż 

w przypadku funduszy strukturalnych. Podstawową przyczyną jest jakościowy charakter 

kryteriów oraz specyfika procesu oceny cechująca się wysokim poziomem subiektywizmu80. 

Podejście do oceny w Programie LIFE różni się znacząco od podejścia stosowanego 

w programach i funduszach wdrażanych na poziomie krajowym, w szczególności w ramach 

funduszu strukturalnych. Kryteria, na podstawie których odbywa się ocena punktowa 

w Programie LIFE, mają charakter wyraźnie jakościowy, tym samym wstępna ocena przez 

beneficjenta w jakim stopniu planowane przedsięwzięcie wpisuje się w kryteria oraz na jaką 

punktację może liczyć jest utrudniona81. Część potencjalnych wnioskodawców, kalkulując 

nakład pracy i koszty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej w obliczu 

niepewnego efektu, rezygnuje z aplikowania o środki, w szczególności gdy na rynku są 

dostępne alternatywne zewnętrzne źródła finansowania przedsięwzięć. W obecnej 

perspektywie finansowej czynnikami zwiększającymi poziom niepewności związanej 

z aplikowaniem do LIFE były dodatkowo działania podejmowane przez KE oraz NFOŚiGW 

w naborach 2014-2017. W przypadku KE czynnikiem zwiększającym poziom niepewności było 

faktyczne nieuwzględnienie alokacji krajowych na etapie oceny projektów w naborach 2014-

2016 – mimo wpisania tego mechanizmu do Rozporządzenia powołującego Program LIFE82. 

Natomiast w przypadku NFOŚiGW, czynnikiem zwiększającym poziom niepewności była 

odmowa (decyzją Zarządu lub Rady Nadzorczej NFOŚiGW) udzielania współfinansowania dla 5 

z 13 polskich projektów, które zostały pozytywnie ocenione przez KE w naborach 2014-201683. 

W pełni respektując prawo KE do interpretacji zapisów Rozporządzenia powołującego Program 

LIFE, jak również Zarządu oraz Rady Nadzorczej NFOŚiGW do odmowy dofinansowania84, 

należy jednak podkreślić, że sposób komunikowania przesłanek podjęcia decyzji nie był trafny85 

i miał wpływ na utratę zaufania części beneficjentów do tych instytucji jako wiarygodnych 

partnerów; 

• (O5) Obniżenie poziomu dofinansowania projektów przez KE w naborach 2018-2020. 

W okresie 2014-2017, gdy poziom dofinansowania projektów przez KE wynosił do 60% 

                                                           
80 Przyjęty model daje dużą swobodę selekcji projektów i wyboru przedsięwzięć, które charakteryzują się najwyższą realną jakością, jak 
również eliminacji projektów słabej jakości pisanych „pod kryteria”, jednak jego stosowanie wiąże się z dużo większym poziomem 
niepewności po stronie wnioskodawców, jak również formułowaniem zarzutów dotyczących braku obiektywizmu oraz stosowania kryteriów 
pozamerytorycznych. 

81 W przypadku funduszy strukturalnych stasowane są przeważnie kryteria ilościowe lub mieszane (ilościowo-jakościowe), dlatego ocena 
prawdopodobieństwa sukcesu jest dużo łatwiejsza. 
82 Mimo zapytań kierowanych do Komisji Europejskiej nie uzyskano satysfakcjonujących wyjaśnień dotyczących sposobu interpretacji 
wymogów dotyczących tego zagadnienia, wynikających z Rozporządzeniem ustanawiającym LIFE. 

83 Z informacji uzyskanych w ramach wywiadów pogłębionych z beneficjentami oraz przedstawicielami KE wynika, że decyzja Zarządu oraz 
Rady Nadzorczej NFOŚiGW była poprzedzona wydaniem niepotwierdzonej deklaracji współfinansowania A6 na etapie aplikowania o środki. 
Ponadto w opinii beneficjentów pisma informujące o wynikach ostatecznej oceny nie zawierały informacji o merytorycznych przesłankach 
odrzucenia wniosków o dofinansowanie projektów ze środków NFOŚiGW. 

84 Co jest zgodne z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE. 

85 Szczególnie w świetle wcześniejszej, wstępnej (niepotwierdzonej) deklaracji wsparcia. 
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kosztów kwalifikowanych, beneficjenci mogli liczyć na łączne dofinansowanie projektów ze 

środków KE i NFOŚiGW w formie dotacji do poziomu 100% kosztów kwalifikowanych 

w przypadku państwowych jednostek budżetowych, do 95% kosztów kwalifikowanych 

w przypadku pozostałych typów beneficjentów86, z wyłączeniem spółek prawa handlowego, 

które mogą uzyskać współfinansowania ze środków KE i NFOŚiGW do poziomu 75%87 kosztów 

kwalifikowanych i dużych przedsiębiorstw,, które mogą realizować projekty jedynie przy 

wsparciu KE. Należy jednak mieć na uwadze, że w latach 2018-2020 poziom dofinansowania 

projektów przez KE zostanie zmniejszony do 55% kosztów kwalifikowanych88. Przy utrzymaniu 

w Programie priorytetowym: Współfinansowanie Programu LIFE dotychczasowych poziomów 

wsparcia ze strony NFOŚiGW (od 10% do 40% kosztów kwalifikowanych) warunki finansowe 

realizacji projektów LIFE będą mniej korzystne dla wszystkich grup beneficjentów. Konieczność 

zapewnienia dodatkowych 5% na realizację projektów ze środków własnych lub środków 

zewnętrznych może ograniczyć liczbę podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki 

z Programu LIFE. W opinii większości beneficjentów uczestniczących w wywiadach 

pogłębionych możliwość uzyskania dodatkowego współfinansowania ze środków NFOŚiGW 

jest czynnikiem warunkującym aplikowanie do Programu LIFE. Ma na to wpływ istota 

większości realizowanych działań, które często mają charakter niekomercyjny, lub wręcz 

dotyczą realizacji zadań państwa (2.2).  

• (O6) Niewielka wiedza i zaangażowanie resortów innych niż resort środowiska. Jedynym 

polskim ministerstwem, które jest zaangażowanie i aktywnie uczestnicy w procesie wdrażania 

LIFE w Polsce (m.in. poprzez inicjowanie i stymulowanie projektów) jest Ministerstwo 

Środowiska. Wynika to z tradycyjnego postrzegania LIFE jako instrumentu związanego ściśle 

z sektorem środowiska. Jest to błędne i dość archaiczne podejście. Programu LIFE, szczególnie 

po rozszerzeniu w perspektywie finansowej 2014-2020 o komponent związanych z klimatem, 

jest instrumentem międzysektorowym. Biorąc pod uwagę aktualny zakres Programu LIFE, poza 

Ministerstwem Środowiska resortami kluczowymi są także Ministerstwo Energii oraz 

Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (po zmianie kompetencji resortów). 

Zwiększenie liczby projektów aplikujących do LIFE nie będzie możliwe bez większego 

zaangażowania wymienionych ministerstw w proces wdrażania LIFE. Projekty mogą być 

generowane również w ramach innych sektorów, gdyż LIFE obejmuje bardzo szeroką 

tematykę, m.in. związaną z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem emisji gazów 

cieplarnianych oraz adaptacją do zmian klimatu w sektorze rolnictwa, wpływu zmian klimatu 

na zdrowie, czy ochrony przyrody na terenach wojskowych. 

CZYNNIKI O ŚREDNIM ZNACZENIU 

• (O7) Ograniczające wymogi dotyczące kwalifikowania wydatków. Jeżeli w realizację projektu 

zaangażowane są organy publiczne, to suma ich wkładu finansowego do budżetu projektu musi 

przekraczać (o co najmniej 2%) sumę kosztów wynagrodzeń personelu stałego (tj. stałych 

pracowników instytucji, zatrudnionych przed rozpoczęciem realizacji projektu lub 

podpisaniem umowy, nieuważanych za personel dodatkowy) rozliczanych w ramach projektu. 

Jest to tzw. zasada 102%, która znacząco ogranicza możliwość rozliczenia w projekcie kosztów 

                                                           
86 Przytoczone maksymalne progi procentowe dotyczą łącznej wartości dofinansowania KE i NFOŚiGW w formie dotacji, przy czym warunkiem 
uzyskania wsparcia na wskazanym maksymalnym poziomie w obszarach priorytetowych ENV, CCA, CCM jest zgodność przedsięwzięcia 
z celami, o których mowa w art. 401c ust. 1–9a ustawy Prawo ochrony środowiska. Projekty, które nie spełniają tego warunku mogą liczyć na 
dofinansowanie pomniejszone o 5% w stosunku do przytoczonego progu. Warunek ten nie obejmuje jednak tzw. zielonych gmin.  

87 Z wyłączeniem sytuacji, gdy pomoc udzielana beneficjentowi stanowi pomoc publiczną. W takim przypadku wielkość pomocy nie może 
przekraczać progów określonych w regulacjach dotyczących pomocy publicznej. 

88 Z wyłączeniem projektów zintegrowanych. 
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zatrudnienia stałych pracowników instytucji publicznych. Ponadto LIFE wprowadza istotne 

ograniczenia w zakresie udziału kosztów związanych z podwykonawstwem (do 35% łącznego 

budżetu projektu), zakupem gruntów oraz zakupem środków trwałych89. Powyższe 

szczegółowe warunki dotyczące kwalifikowania wydatków stanowią czynnik ograniczający 

zainteresowanie realizacją projektów w ramach Programu LIFE dużej grupy potencjalnych 

beneficjentów, przy czym dotyczy to przede wszystkim mniej doświadczonych 

wnioskodawców. Odstępstwa od opisanych zasad są możliwe (dopuszcza je Komisja 

Europejska), kluczowe znaczenie ma jakość uzasadnienia odstępstw (2.2). 

• (O8) Niewielka wiedza i zaangażowanie podmiotów działających na poziomie regionalnym. 

W przypadku Polski działania informacyjno-promocyjne, jak również bezpośrednie wsparcie 

wnioskodawców, realizowane jest głównie na poziomie centralnym. W przypadku drugiej 

z wymienionych form aktywności centralizacja jest jak najbardziej uzasadniona - skupienie 

wiedzy eksperckiej na temat większości ocenianych i realizowanych projektów w KPK jest 

zjawiskiem korzystnym. Jednak bez zaangażowania w działania informacyjno-promocyjne 

podmiotów działających na poziomie regionalnym (urzędów regionalnych lub wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej), nie będzie prawdopodobnie możliwe 

znaczące zwiększenie liczby wniosków składanych przez polskich wnioskodawców do 

Programu LIFE. Model równoległego prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych jest 

stosowany w Hiszpanii, która jest jednym z liderów pod względem liczby wniosków składanych 

do programu LIFE. Członkowie zespołu Krajowego Punktu Kontaktowego organizują centralny 

dzień informacyjny o LIFE, ale również angażują się w działania informacyjne organizowane 

przez władze regionalne (seminaria regionalne). 

• (O9) Niski poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Czynnikiem ograniczającym 

szerszy udział polskich przedsiębiorstw jest ich niski stopień innowacyjności i niewielki 

potencjał w zakresie współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym. Warto jednak zauważyć, 

że dzięki dostępności funduszy strukturalnych sytuacja w tym obszarze ulega zmianie. Na 

potrzeby niniejszego badania przeprowadzono równoległą analizę udział projektów 

związanych z rozwojem i wdrożeniem innowacji środowiskowych w POIR. W ramach analizy 

wytypowano ponad 180 projektów (około 6% wszystkich dofinansowanych przedsięwzięć 

w ramach POIR), które są bezpośrednio związane z ochroną środowiska lub klimatu, jak ponad 

400 projektów (około 13%), które są pośrednio związane ochroną środowiska lub klimatu. 

Wymienione projekty są realizowane głównie przez przedsiębiorstwa. Biorąc jednak pod 

uwagę wymagania programu LIFE (wdrożenie rozwiązań o charakterze innowacyjnym) oraz 

uwarunkowania związane z realizacją projektów (instrument przeznaczony jest raczej dla 

podmiotów mających doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków 

publicznych), istnieje możliwość znacznego zawężenia i wytypowania podmiotów kluczowych, 

tj. przedsiębiorstw realizujących lub uczestniczących w projektach badawczo-rozwojowych lub 

projektach związanych z wdrożeniem innowacji w obszarze ochrony środowiska i klimatu, 

w ramach programów: LIFE, POIR, HORYZONT, BIOSTRATEG, POIiŚ, RPO, NFOŚiGW, wfośigw; 

                                                           
89 Kwalifikowane są jedynie koszty amortyzacji, dodatkowo ograniczone do następujących pułapów: 25% całkowitego kosztu nabycia 
w przypadku infrastruktury oraz 50% całkowitego kosztu nabycia w przypadku sprzętu. Zasada ta nie dotyczy jedynie kosztów nabycia 
środków trwałych przez organy publiczne i organizacje non-profit realizujących projekty w obszarze priorytetowym: przyroda i różnorodność 
biologiczna (NAT) (po spełnieniu dodatkowych warunków), jak również nabycia komponentów prototypu, tj. infrastruktury oraz/lub sprzętu 
specjalnie stworzonego na potrzeby wdrożenia projektu, który nigdy nie był komercjalizowany oraz/lub nie jest dostępny jako produkt 
seryjny. 
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• (O10) Brak środków za zapewnienie wymaganego wkładu własnego. Wnioskodawca musi 

zapewnić środki finansowe90 na pokrycie nie objętych dotacją kosztów realizacji 

przedsięwzięcia. Możliwe jest uzyskanie zewnętrznego współfinansowania projektu (np. ze 

środków NFOŚiGW). Nie mniej jednak podmiot realizujący projekt, jak również wszyscy 

współbeneficjenci, jeżeli przedsięwzięcie jest realizowany w partnerstwie, zawsze muszą 

wykazać zaangażowanie środków własnych w realizację projektów. Komisja Europejska nie 

określa wysokości, czy podziału kwoty niezbędnej do zabudżetowania przedsięwzięcia, nie 

mniej jednak wkład finansowy beneficjentów postrzegany jest jako dowód ich finansowego 

zaangażowania w realizację celów projektu, więc niski wkład mógłby być interpretowany na 

etapie oceny jako brak takiego zaangażowania. W przypadku dużych projektów dla części 

beneficjentów (organizacje pozarządowe, parki narodowe, uczelnie wyższe, pozabudżetowe 

jednostki badawcze) zapewnienie wkładu własnego na poziomie 5% stanowi duże wyzwanie 

finansowe, w szczególności w przypadku przedsięwzięć, które nie mają potencjału 

komercyjnego (2.2); 

• (O11) Ograniczony zasięg działań informacyjnych. W opinii części uczestników wywiadów 

pogłębionych czynnikiem ograniczającym zainteresowanie Programem LIFE jest brak szerszej 

kampanii prowadzonej z udziałem mediów lub szeroko zakrojonej kampanii bezpośredniej 

informującej o Programie LIFE i prezentującej (szczególnie przedsiębiorcom) przykładowe 

projekty i korzyści płynące z ich realizacji. Organizowane przez KPK działania informacyjno-

promocyjne skierowane są przede wszystkim do instytucji, które zdecydowały się na napisanie 

wniosków, w mniejszym stopniu do nowych podmiotów. 

CZYNNIKI O MNIEJSZYM ZNACZENIU 

• (O12) Niewielka częstotliwość naborów oraz długi czas oceny. Czynnikiem ograniczającym 

ubieganie się o dofinansowanie w Programie LIFE pozostaje czas oceny wniosków przez KE, 

który wynosi około 9-10 miesięcy. W przypadku NFOŚiGW proces ten jest krótszy – do 

2 miesięcy. Ponadto nabory odbywają się raz w roku. Z informacji uzyskanych w ramach 

wywiadów pogłębionych wynika, że relatywnie długi czas upływający od złożenia wniosku do 

podpisania umowy jest potencjalnym czynnikiem ograniczającym dla przedsiębiorców. 

Przykład Hiszpanii, gdzie przedsiębiorstwa w każdym roku realizują kilkanaście projektów 

wskazuje, że jest to czynnik o mniejszym znaczeniu;  

• (O13) Ograniczony kontakt z osobami decyzyjnymi w Komisji Europejskiej oraz ograniczony zakres 

kompetencji decyzyjnych oraz dostępność Monitorów. Komunikacja beneficjenta z pracownikami 

Komisji Europejskiej odbywa się głównie za pośrednictwem Monitora projektu. W związku z 

powyższym beneficjent ma ograniczony dostęp do osób decyzyjnych bezpośrednio 

koordynujących projekt z ramienia EASME. Realizacja projektów LIFE bywa często bardzo 

dynamiczna i nieprzewidywalna. Zasadniczą funkcją Monitorów jest doradztwo i przekazywanie 

informacji pomiędzy beneficjentem, a koordynatorem EASME. Monitor nie ma kompetencji 

w zakresie podjęcia istotnych decyzji dotyczących realizacji projektu, w tym jego modyfikacji. 

Przyjęty model wpływa na wydłużenie czasu uzyskania istotnych decyzji dotyczących projektu. 

Osoby uczestniczące w wywiadach pogłębionych zwracały również uwagę na ograniczoną 

dostępność części monitorów, długi czas reakcji na zgłaszane problemy; 

                                                           
90 Niedopuszczalny jest wkład „niepieniężny” np. wolontariat oraz „wkład rzeczowy” (towary i usługi dla których nie jest przewidziany 
przepływ gotówki), wkład własny nie może obejmować finansowania uzyskanego z innych publicznych lub prywatnych źródeł przeznaczonych 
konkretnie na dany projekt lub jego część (środki te powinny być zgłoszone jako inny rodzaj współfinansowania). 
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• (O14) Większa selektywność procesu oceny na poziomie NFOŚiGW. Istotnym elementem 

oceny projektów LIFE na poziomie NFOŚiGW, znacząco wpływającym na wysokość 

współfinansowania, jest ocena efektywności kosztowej dokonywana zgodnie z Metodyką 

oceny efektywności kosztowej, która obejmuje m.in. porównanie z tabelą standaryzowanych 

kosztów jednostkowych. Analizie poddawana jest zasadność poszczególnych działań zarówno 

pod względem merytorycznym, jak i finansowym oraz weryfikacja kosztowa wybranych 

wydatków z określoną przez NFOŚiGW w tabeli. Opisana procedura funkcjonuje od naboru 

2014 roku. Zastosowana na etapie oceny przez NFOŚiGW tabela standaryzowanych kosztów 

jednostkowych (opracowywana na podstawie danych historycznych) w przypadku części 

projektów skutkuje obniżeniem poziom faktycznego współfinansowania. Co do zasady sama 

weryfikacja efektywności kosztowej, w szczególności, gdy jest prowadzona przed złożeniem 

wniosku do KE, jest działaniem uzasadnionym. Pozwala wyeliminować projekty o niewielkiej 

wartości dodanej, jak również zracjonalizować koszty. Jednak pod warunkiem, że analiza jest 

prowadzona w sposób elastyczny, tj. uwzględnia możliwość zmiany sytuacji rynkowej, np. 

wzrostu cent towarów, usług, jak również kosztów zatrudnienia pracowników. Brak 

elastyczności, szczególności w przypadku, gdy punktem odniesienia są nieaktualne dane 

historyczne, może skutkować niedoszacowaniem wartości projektu, lub problemami ze 

znalezieniem pracowników i/lub usługobiorców, którzy podejmą się wykonania usług 

w przewidzianych stawkach; 

• (O15) Różnice w podejściu KE i NFOŚiGW do etapu realizacji i rozliczenia projektów. W opinii 

większości beneficjentów uczestniczących w wywiadach pogłębionych, zasady realizacji 

i rozliczenia projektu na poziomie NFOŚiGW są mniej elastyczne. Sprawozdania z realizacji 

projektu przedkłada się do NFOŚIGW co do zasady w okresach kwartalnych (zgodnie 

z harmonogramem płatności). Jednak wynika to z przyjętego modelu rozliczenia, które odbywa 

się wyłącznie w formie refundacji poniesionych wydatków. Przedłożenie sprawozdania 

warunkuje wypłatę środków przez NFOŚIGW91. Należy jednak zaznaczyć, że beneficjenci 

uczestniczący w wywiadach wskazywali również pozytywne aspekty związane z koniecznością 

kwartalnego przedkładania sprawozdań do NFOŚiGW. W opinii części beneficjentów jest to 

element dyscyplinujący podmioty zaangażowane w realizację projektu, niektórych 

wykorzystywany jako narzędzie wspomagające zarządzanie projektem. Jednocześnie treści 

zawarte w raportach kwartalnych do NFOŚiGW stanowią punkt wyjścia do przygotowania 

raportów do KE;  

• (O16) Ograniczony zasób i zakres polskojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych. 

W opinii części uczestników wywiadów pogłębionych deficytem jest niewielka ilość 

polskojęzycznych, aktualnych materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Programu 

LIFE. W obecnej perspektywie finansowej przetłumaczono i opublikowano Broszurę 

informacyjną Programu LIFE oraz publikację tematyczną: LIFE a łagodzenie zmian klimatu. Ilość 

publikacji wydaje się niewystarczająca biorąc pod uwagę ilość anglojęzycznych publikacji 

zamieszczanych rokrocznie na stronie KE. W opinii części beneficjentów brakuje także 

odniesienia (wskazania, czy linków) do najbardziej wartościowych, opracowywanych przez KE 

publikacji;  

• (O17) Brak obecności KPK w mediach społecznościowych. Ograniczeniem w kontaktach 

z potencjalnymi wnioskodawcami jest brak obecności KPK w mediach społecznościowych – 

brak profilu na Facebook’u, Twitterze, czy Youtubie; 

                                                           
91 Beneficjent może zaplanować przedkładanie sprawozdań rzadziej niż raz na kwartał, jednak wiąże się to z dłuższym oczekiwaniem na 
refundację poniesionych wydatków.  
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• (O18) Przejrzystość stron internetowych. Dedykowana LIFE podstrona jest jedną z zakładek 

strony NFOŚiGW, co ściśle określa jej strukturę i formę prezentowania informacji. W opinii 

części beneficjentów jej układ jest mało intuicyjny i odbiega pod względem formy graficznej 

i przejrzystości od stron innych programów, w szczególności programów strukturalnych; 

• (O19) Ograniczone kontakty oraz wymiana informacji pomiędzy instytucjami 

odpowiedzialnymi za wdrażanie programów, które finansują działania komplementarne 

w stosunku do LIFE. Oferta LIFE jest komplementarna w stosunku do innych programów 

wdrażanych na poziomie krajowym (POIiŚ, POIR, NCBR, RPO). Obecnie nie istnieje platforma 

wymiany informacji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programów. 

Robocze kontaktu były prowadzone jedynie z przedstawicielami KPK HORYZONT i dotyczyły 

organizacji stoiska podczas Dnia informacyjnego LIFE. Przedstawiciel KPK dla programu 

HORYZONT 2020 podał przykład strategicznej współpracy pomiędzy tą instytucją, a urzędami 

marszałkowskimi zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi. Współpraca 

dotyczyła wymiany materiałów informacyjno-promocyjnych, wymiany informacji nt. 

potencjalnych projektów kwalifikujących się do dofinansowania (które nie zostały 

dofinansowane np. ze względu na wyczerpanie alokacji), jak również preferowania na 

poziomie kryteriów, które były realizowane w ramach jednego programu i ubiegają się 

o dofinansowanie w ramach drugiego programu. Stworzenie tego rodzaju platformy 

współpracy mogłoby stanowić uzupełnienie głównego nurtu działań informacyjno-

promocyjnych oraz pozyskania wiedzy na temat potencjalnych wnioskodawców LIFE; 

• (O20) Brak możliwości ubiegania się o pożyczkę ze środków NFOŚiGW podmiotów, które nie 

korzystają ze współfinansowania NFOŚiGW. EASME przekazuje w formie zaliczki do 70% 

środków przyznanej dotacji KE. Rozliczenie pozostałych kosztów (co najmniej 30% środków 

przyznanej dotacji KE) następuje po zakończeniu projektu i akceptacji sprawozdania 

końcowego. W związku z powyższym na ostatnim etapie realizacji projektu konieczne jest 

zaangażowanie znacznych środków własnych. Jeśli w raporcie końcowym pojawiają się 

nieścisłości, które beneficjent zobowiązany jest wyjaśnić, rozliczenie końcowe jest 

wstrzymywane w całość; co wiąże się z czasowym zamrożenia środków własnych beneficjenta. 

Odpowiadając na ten problem NFOŚiGW oferuje dwa rodzaje pożyczek dla beneficjentów 

realizujących projekty w ramach Programu LIFE. Warunkiem ubiegania się o tę formę wsparcia 

jest jednak zawarta umowa współfinansowania z NFOŚiGW, co oznacza, że podmioty, które 

nie korzystają z dofinansowania ze środków krajowych nie mogą skorzystać również z pożyczki; 

• (O21) Gwarancje finansowe. Komisja Europejska w przypadku niepewnej sytuacji finansowej 

wnioskodawcy może wymagać gwarancji bankowej na całkowite lub częściowe pokrycie kwoty 

stanowiącej płatność zaliczkową (prefinansowanie) projektu ze środków UE. Decyzja 

uzależniona jest od testu płynności finansowej, przeprowadzanego na finansowym etapie 

wyboru dla prywatnych organizacji komercyjnych oraz prywatnych organizacji 

niekomercyjnych (organizacje pozarządowe). Ocenie opiera się na stosunku stosownych 

parametrów, m.in. tj. kapitał własny, wysokość aktywów obrotowych, zobowiązań, czy 

zadłużenia wnioskodawcy; 

• (O22) Ryzyko kursowe. Walutą prowadzenia rozliczeń z EASME/KE jest euro. Zaliczki oraz 

płatność końcowa przekazywana jest beneficjentowi w walucie Unii Europejskiej. Każdy koszt 

przedstawiany do rozliczenia w sprawozdaniach jest przeliczony na euro. Od beneficjenta 

zależy czy posiada konto bankowe dla przelewów w walucie euro czy posiada tylko konto 

w walucie krajowej. Niemniej ryzyko zmian kursowych, a tym samym większego lub 

mniejszego dofinansowania leży po stronie beneficjenta. 
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5.2.2 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA NIEWIELKĄ SKUTECZNOŚĆ POLSKICH WNIOSKODAWCÓW W 
LIFE 

Pomiędzy perspektywą 2007-2013 a 2014-2020 (nabory 2014-2016) nastąpił wyraźny spadek 

skuteczności polskich wnioskodawców w aplikowaniu do LIFE. Średnia skuteczność polskich 

beneficjentów w okresie 2008-2013 wynosiła około 20% i była zbliżona do średniej dla całej Unii 

Europejskiej, który w naborach 2012-2013 kształtował się na poziomie około 19%92. W perspektywie 

2014-2020 nastąpił wyraźny spadek skuteczności do poziomu około 7% w naborach 2014-2017. 

Obecnie wskaźnik ten dla Polski jest około dwukrotnie niższy niż średnia dla całej UE, co wskazuje na 

niższy potencjał polskich beneficjentów do przygotowania dobrej jakości oraz dobrze uzasadnionych 

projektów. 

Zasadniczą przyczyną tego zjawiska była zmiana podejścia do oceny projektów przez KE. Wzmocniono 

na etapie oceny aspekt europejskiej wartości dodanej projektu, zwiększając dodatkowo preferencje 

dla projektów międzynarodowych. Można przypuszczać, że część wnioskodawców, przyzwyczajonych 

do podejścia stosowanego w perspektywie 2007-2013, nie uwzględniła tego aspektu. Dodatkowo 

w perspektywie 2007-2013 ocena wszystkich wniosków uwzględniała tzw. alokacje krajowe, dzięki 

czemu wzajemna konkurencja odbywała się przede wszystkim w obrębie wnioskodawców 

z poszczególnych krajów członkowskich. Mechanizm ten znacznie zwiększał prawdopodobieństwo 

uzyskania dofinansowania przez wnioskodawców z krajów o mniejszym doświadczeniu w aplikowaniu 

do Programu LIFE, w tym krajów, które przystąpiły do UE po roku 2004. W perspektywie 2014-2020 

znacznie ograniczono zastosowanie tej zasady. Zgodnie z Rozporządzeniem ustanawiającym LIFE 

uwzględnienie na etapie oceny alokacji krajowej miało dotyczyć jedynie Podprogramu na rzecz 

środowiska, jak również obowiązywać wyłącznie w pierwszym okresie (2014-2017). De facto 

w naborach 2014-2016 zasada ta nie była stosowana na etapie oceny. 

Istotny wpływ na niską skuteczność polskich wnioskodawców mają również następujące czynniki: 

ograniczony zasób kadr doświadczonych w przygotowaniu projektów LIFE oraz firm doradczych 

wspierających proces przygotowania wniosków do Programu LIFE, niewystarczające wykorzystanie 

potencjału projektów zintegrowanych, niewystarczające nakłady na przygotowanie dokumentacji 

aplikacyjnej, ograniczony zasób polskojęzycznych materiałów wspomagających proces planowania 

i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, jak również, jednak w coraz mniejszym stopniu trudności 

ze znalezieniem partnerów, w tym partnerów zagranicznych. 

• (S1) Podejście do oceny wniosków stosowane przez Komisję Europejską. Jak wspomniano 

w poprzednim podrozdziale kryteria oceny projektów stosowane przez Komisję Europejską 

mają charakter jakościowy, dodatkowo są dużo bardziej wymagające w stosunku do 

programów dostępnych na poziomie krajowym. Wyzwaniem dla wielu polskich 

wnioskodawców jest wykazanie i odpowiednie uzasadnienie europejskiej wartości dodanej 

projektu, co ma kluczowy wpływ na ostateczną ocenę polskich projektów, jak również niższą 

w stosunku do średnie dla całej UE skuteczność polskich beneficjentów. W obecnej 

perspektywie Komisja Europejska wprowadziła istotne zmiany dotyczące podejścia do oceny. 

Zakres ocenianych zagadnień oraz model oceny w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 

2014-2020 jest zasadniczo podobny, istotną zmianą jest jednak zwiększenie nacisku na 

europejską wartość dodaną projektu93 - ocena tego aspektu stanowi łącznie 60% punktacji 

                                                           
92 Ze względu na nieudostępnienie przez KE do momentu zakończenia badania pełnych danych nt. liczby złożonych wniosków 
wskaźnik został wyliczony wyłącznie na podstawie ogólnodostępnych, jednak niepełnych danych dostępnych na stronach KE. 

93 Na ocenę europejskiej wartości dodanej projektu składa się ocena: wysokość i jakość wkładu w realizację poszczególnych celów obszarów 
priorytetowych podprogramu LIFE, realizacja przedsięwzięć zgodnych z wybranymi przez KE tematami projektów, wielofunkcyjny mechanizm 
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możliwej do uzyskania na etapie oceny (60 pkt/100 pkt). Komisja Europejska oczekuje od 

Projektów LIFE, by ich wkład w ochronę środowiska i klimatu był znaczący w skali całej Unii 

Europejskiej, a proponowane rozwiązania mogły być powielane i wykorzystywane 

w pozostałych krajach UE. O pozycji wniosku na listach rankingowych decyduje ich całkowita 

punktacja oraz uwzględnienie m.in. alokacji krajowej. W perspektywie 2007-2013 ocena 

wszystkich wniosków uwzględniała tzw. alokacje krajowe, dzięki czemu wzajemna konkurencja 

odbywała się przede wszystkim w obrębie wnioskodawców z poszczególnych krajów 

członkowskich. Mechanizm ten znacznie zwiększał prawdopodobieństwo uzyskania 

dofinansowania przez wnioskodawców z krajów o mniejszym doświadczeniu w aplikowaniu do 

Programu LIFE. W perspektywie 2014-2020 znacznie ograniczono zastosowanie tej zasady. 

Zgodnie z Rozporządzeniem ustanawiającym LIFE uwzględnienie na etapie oceny alokacji 

krajowej miało dotyczyć jedynie Podprogramu na rzecz środowiska, jak również wyłącznie 

w pierwszym okresie (2014-2017). Ponadto uległo zmianie podejście do stasowania tej zasady 

– de facto w naborach 2014-2016 nie była stosowana. Mimo zapytań kierowanych do Komisji 

Europejskiej nie uzyskano satysfakcjonujących wyjaśnień dotyczących sposobu interpretacji 

wymogów dotyczących tego zagadnienia, wynikających z Rozporządzeniem ustanawiającym 

LIFE. W latach 2018-2020 alokacja krajowa nie będzie uwzględniana na etapie oceny, co 

w praktyce oznacza, że wnioski z wszystkich krajów członkowskich będą ze sobą konkurować 

na równych zasadach, a szansę na uzyskanie dofinansowania będą miały jedynie wnioski 

najwyższej jakości, które w znaczącym stopniu wpisują się w kryterium europejskiej wartości 

dodanej; 

• (S2) Ograniczony zasób kadr doświadczonych w przygotowaniu projektów do Programu LIFE. 

LIFE jest jednym z najtrudniejszych programów dostępnych na polskim rynku. Przygotowanie 

dobrej jakości projektu wymaga nie tylko szerokiej wiedzy dotyczącej dziedziny, której dotyczy 

przedsięwzięcie, ale również umiejętności logicznego powiązania i uzasadnienia planowanych 

działań oraz efektów, znajomości podejścia stosowanego podczas oceny, zasad kwalifikowania 

wydatków, jak również znajomości innych projektów LIFE o podobnej tematyce oraz 

stosowanych w nich szczegółowych rozwiązań. Od początku wdrażania tego instrumentu 

w Polsce znacząco wzrosła liczba osób, które posiadają pogłębioną wiedzę na temat tego 

instrumentu finansowego. Duży wkład w budowę potencjału eksperckiego miały działania 

podejmowane od roku 2008 przez NFOŚiGW. Nie mniej jednak, w chwili obecnej grono osób, 

które posiadają aktualną ekspercką wiedzę nt. Programu LIFE, jest bardzo wąskie. W grupie 

potencjalnych wnioskodawców można wskazać do kilkunastu kilkudziesięciu podmiotów 

(obecnych i byłych beneficjentów LIFE), którzy dysponują odpowiednim potencjałem 

pozwalającym na samodzielne lub w dużej mierze samodzielne przygotowanie wysokiej jakości 

projektów, które będą w stanie skutecznie konkurować o środki LIFE, szczególnie w naborach 

2018-2020, gdy na etapie oceny nie będą brane pod uwagę tzw. alokacje krajowe. Szansą ale 

również wyzwaniem dla polskich wnioskodawców będzie planowana dwustopniowa 

procedura oceny wniosków. W opinii przedstawiciela KE polscy beneficjenci słabo radzą sobie 

z syntetycznym opisem przedsięwzięcia, co może stanowić problem w procedurze 

dwustopniowej. Kluczowe znaczenie na etapie preselekcji będzie miało trafne i wyczerpujące 

opisanie w syntetycznej formie pomysłu na projekt oraz odpowiednie osadzenie go 

w kontekście europejskim. Z uwagi na powyższe w naborach 2018-2020 jeszcze większą rolę 

niż dotychczas będzie odgrywała działalność szkoleniowo-doradcza KPK. Jednak aktualne 

                                                           
realizacji, synergia z celami innych polityk Unii, potencjał projektu w zakresie powielania i przekazywania danych wyników i rozwiązań 
w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu, charakter międzynarodowy projektu, mechanizm realizacji gwarantujący szerokie zastosowanie 
zielonych zamówień publicznych, stosowanie zielonych zamówień publicznych oraz wykorzystanie wyników badań UE i programów 
innowacyjnych. 
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zasoby kadrowe KPK, jak również możliwe do realizacji przez tę jednostkę działania 

wspierające proces wdrażania LIFE, mogą okazać się niewystarczające. mogą Zwiększenie 

liczby dofinansowanych projektów można osiągnąć przez zwiększenia liczby wniosków oraz 

zwiększenia skuteczności wnioskodawców. Za równo zwiększenie liczby wniosków, jak 

i zwiększenia skuteczności wnioskodawców będzie wymagało rozszerzenia dotychczasowej 

formuły wdrażania LIFE w Polsce, poprzez zaangażowanie innych instytucji niż NFOŚiGW, jak 

również rozszerzenia zakresu działań wspierających wnioskodawców, głównie poza 

strukturami KPK; 

• (S3) Ograniczony zasób firm doradczych wspierających wnioskodawców posiadających 

doświadczenie w aplikowaniu do LIFE. W Hiszpanii ważnym czynnikiem wpływającym na 

wysoką liczbę wniosków i wysoką skuteczność jest również dobrze rozwinięty rynek firm 

i doradców prywatnych, którzy specjalizują w poszukiwaniu, w pewnym zakresie również 

inicjowaniu oraz przygotowaniu projektów do Programu LIFE. W Polsce istnieje dobrze 

rozwinięty rynek firm doradczych oraz doradców wspierających wnioskodawców w pozyskaniu 

środków UE. Dotychczas podmioty działające na tym rynku wykazywały niewielkie 

zainteresowanie Programem LIFE, co wynika przede wszystkim z dostępności z funduszy 

strukturalnych (specjalizacja firm doradczych w tym zakresie); 

• (S4) Niewystarczające wykorzystanie potencjału projektów zintegrowanych. Nowym 

instrumentem wprowadzonym w Programie LIFE w perspektywie finansowej 2014-2020 są 

projekty zintegrowane. Celem projektów zintegrowanych jest wdrażanie na dużą skalę 

terytorialną, w szczególności w wymiarze regionalnym, ponadregionalnym, krajowym lub 

międzynarodowym planów lub strategii działań na rzecz środowiska i klimatu wymaganych 

przez unijne przepisy prawne, opracowanych zgodnie z innymi aktami unijnymi lub 

opracowanych przez organy państw członkowskich. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez 

Komisję Europejską projekty zintegrowane powinny być realizowane przede wszystkim 

w obszarach: dotyczących przyrody (w tym m.in. zarządzania siecią Natura 2000), wody, 

odpadów, powietrza, a także mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Podmioty przygotowujące 

i realizujące projekty zintegrowane mogą liczyć na preferencje ze strony Komisji Europejskiej. 

W przypadku akceptacji przez Komisję Europejską wstępnej koncepcji projektu 

zintegrowanego wnioskodawca może liczyć na wsparcie finansowe na przygotowanie pełnej 

koncepcji projektu. Jednocześnie projekty zintegrowane mają pierwszeństwo na etapie 

podziału dostępnej alokacji, tzn. są rozpatrywane w trybie indywidualnym i nie konkurują 

z projektami tradycyjnymi Projekty zintegrowane są swoistym „generatorem” działań 

podejmowanych przez różne podmioty, skoncentrowane na jednym celu. Dzięki realizacji tego 

typu projektów możliwe jest kompleksowe, realne wdrążenie strategii lub planów istotnych 

z punktu widzenia całego regionu, kraju oraz UE. Zgodnie z Rozporządzeniem powołującym 

Program LIFE w okresie wdrażania Programu LIFE (2014-2020) Komisja Europejska zapewnia 

równowagę geograficzną projektów zintegrowanych poprzez orientacyjne przyznanie co 

najmniej trzech projektów zintegrowanych każdemu państwu członkowskiemu, w tym co 

najmniej jednego projektu zintegrowanego w ramach Podprogramu na rzecz środowiska oraz 

co najmniej jednego projektu zintegrowanego Podprogramu na rzecz klimatu. Poziom 

finansowania projektów zintegrowanych w całym okresie wdrażania LIFE wynosi 60% kosztów 

kwalifikowanych w całym okresie programowania. Dotychczas KE dofinansowała jeden polski 

projekt zintegrowany. Ministerstwo Środowiska podejmowało działania związane 

z wygenerowaniem kolejnych projektów, jednak nie zakończyły się one dotychczas 

przyznaniem dofinansowania; 
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• (S5) Niewystarczające nakłady na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Czynnikiem 

warunkującą wysoką ocenę projektów jest jakość koncepcji projektu oraz dokumentacji 

aplikacyjnej. Ocena tego zagadnienia jest bardzo trudna metodologicznie. Przedstawiciele 

NFOŚiGW i KE w oparciu o swoje doświadczenie nie byli w stanie wskazać kluczowych 

kryteriów lub elementów wniosku, z których spełnienie lub właściwym opisem nie radzą sobie 

polscy wnioskodawcy. Z przeprowadzonych analiz oraz wywiadów wynika, że problemem jest 

przede wszystkim właściwe uzasadnienie i opisanie europejskiej wartości dodanej, co po części 

wynika z braku szczegółowych badań lub analiz, które uzasadniają celowość realizację projektu 

w proponowanym zakresie. Problematycznym zagadnieniem w przypadku części polskich 

projektów (w szczególnie związanych z ochroną przyrody) jest również gotowość do realizacji, 

wynikająca z np. braku szczegółowych uzgodnień z właścicielami gruntów, strategicznymi 

partnerami lub kluczowymi interesariuszami94. Beneficjenci uczestniczący w wywiadach 

zdawali sobie sprawę z tych deficytów, większość z nich jako jedną z przyczyn wskazywało 

ograniczenia finansowe. Przedstawiciele KPK w Republice Czeskiej uczestniczący w wywiadzie 

pogłębionym, wśród kluczowych czynników, które miały wpływ na podniesienie jakości 

dokumentacji aplikacyjnej i skuteczności czeskich beneficjentów wskazali możliwość 

uzyskania dofinansowania zarówno na współfinansowanie projektu, jak i na przygotowanie 

projektu. Ministerstwo Środowiska przeznacza na ten cel co roku około 3 mln koron (około 

500 tys. PLN). Dofinansowanie na przygotowanie projektu można było uzyskać do wysokości 

150 tys. koron w 2016 roku (około 25 tys. PLN). i 200 tys. koron w 2017 roku (około 33 tys. 

PLN). Na wsparcie finansowe w wysokości do 10 tys. koron może liczyć również 

współbeneficjent projektu. W kosztach kwalifikowanych mieszczą się m.in.: koszty 

przygotowania dokumentacji projektowej, analizy wykazujące konieczność lub wykonalność 

realizacji planowanego projektu, tłumaczenie na język angielski wniosku. Nabór projektów 

podzielono na dwa etapy: W pierwszym, nieobowiązkowym, wnioskodawca może złożyć 

propozycje projektu do Ministerstwa Środowiska we wstępnym etapie przygotowania. 

Uzyskuje dzięki temu zaliczkę na przygotowanie projektu w wysokości do 50 tys. koron. 

W drugim etapie wnioskodawcy, którzy chcą się ubiegać o refundowanie kosztów 

przygotowania projektu muszą złożyć gotowy projekt. Biorąc pod uwagę wyniki analiz 

prowadzonych w ramach badania, wdrożenie podobnego rozwiązania w Polsce mogłoby być 

efektywnym i skutecznym narzędziem zwiększającym skuteczności polskich wnioskodawców, 

szczególnie po wprowadzeniu procedury dwustopniowej; 

• (S6) Ograniczony zasób polskojęzycznych materiałów wspomagających proces planowania 

i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Na stronie Komisji Europejskiej dostępny jest 

bardzo bogaty zasób materiałów, które są wykorzystywane na etapie poszukiwania inspiracji 

i przygotowania projektów przez doświadczonych wnioskodawców. Stanowią one punkt 

odniesienia dla potencjalnych wnioskodawców, jak również zawierają przykłady rozwiązań 

w określonej tematyce, wywiady z menadżerami projektów lub ekspertami zaangażowanymi 

w ich realizację, wnikliwe opisy założeń oraz przebiegu realizacji projektów. Wszystkie te 

informacje wnoszą bogatą wiedzę przydatną do przygotowania kolejnych projektów, jak 

również uzasadnienia europejskiej wartości dodanej. W materiałach dotyczących projektów 

zawarte są również dane kontaktowe do beneficjentów, które mogą być wykorzystywane na 

etapie poszukiwania partnerów. Zakres i różnorodność oferowanych przez Komisję Europejską 

materiałów jest mocną stroną, jednak barierą dla części polskich wnioskodawców pozostaje 

język przygotowanych publikacji – język angielski. Warto zauważyć również, że to co jest 

                                                           
94 Na etapie oceny uwzględniane są m.in. deklaracje poparcia i współpracy, jednak przedmiotem weryfikacji jest faktyczny stopień 
uzgodnień oraz zaangażowania podmiotów deklarujących współpracę lub poparcie dla realizację projektu. 
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atutem LIFE, czyli duża ilość i różnorodność materiałów informacyjnych, dla części 

wnioskodawców, szczególnie mniej doświadczonych może być czynnikiem ograniczającym 

(trudność z dotarciem do wartościowych informacji). NFOŚiGW opublikował w połowie 2017 

r. Przewodnik po dokumentach programowych LIFE, który w przystępny i ogólny sposób 

pozwala poznać Program LIFE, jego specyfikę oraz najistotniejsze informacje zawarte 

w dokumentach KE (wskazuje dokumenty programowe wraz z linkami). Projekt Capacity 

Building zakłada również udostępnienie Podręcznika pisania wniosków LIFE, przygotowanie 

publikacji Polskie projekt LIFE, jak również uruchomienie szkoleń w formie e-learningu. Są to 

potencjalnie bardzo użyteczne opracowania i narzędzia, które mogą mieć wpływ na 

podniesienie jakości przygotowywanych projektów, jednak dotychczas nie zostały jeszcze 

opublikowane na stronach NFOŚiGW. Ocena jakości i przydatności większości planowanych 

materiałów informacyjnych i narzędzi oraz usług wspierających wnioskodawców (e-learning) 

będzie możliwa dopiero po ich opublikowaniu i uruchomieniu. Biorąc pod uwagę wyniki analiz 

oraz informacje uzyskane w ramach wywiadów pogłębionych oraz badania ankietowego 

czynnikiem warunkującym wysoką użyteczność Podręcznik pisania wniosków LIFE oraz 

materiałów udostępnianych w ramach e-learningu, będzie odwołanie do konkretnych 

przykładów rozwiązań stosowanych w dotychczas realizowanych projektach, w szczególności 

w rozdziale dotyczącym kryteriów oceny kwalifikowalności wydatków, włącznie z podaniem 

przykładów odstępstw od ogólnych zasad oraz sposobu ich uzasadnienia. Biorąc pod uwagę 

strukturę polskich projektów publikacja Polskie projekt LIFE może również okazać się mało 

użyteczna, w szczególności z punktu widzenia generowania projektów związanych z ochroną 

środowiska i efektywnym wykorzystaniem zasobów (niewielka liczba polskich projektów), 

adaptacją do zmian klimatycznych (jeden polski projekt), dostosowaniem do zmian klimatu 

(brak polskich projektów). Publikacja będzie promowała de facto projekty związane z ochroną 

przyrody oraz zarządzaniem i informacją, z których przygotowaniem polscy beneficjencie nie 

mają problemów. Dużo bardziej efektywne byłoby przygotowanie publikacji prezentującej 

projekty z całej Unii Europejskiej, które dotyczą obszarów, działań lub podejść, które są 

najbardziej wartościowe z punktu widzenia Polski; 

• (S7) Trudności ze znalezieniem partnerów, w tym partnerów zagranicznych. Kryteria 

preferują projekty angażujące wielu partnerów, w szczególności partnerów zagranicznych 

(przedsięwzięcia międzynarodowe). Doświadczeni beneficjenci Programu LIFE posiadają 

zwykle bogatą sieć kontaktów, w tym międzynarodowych. Wnioskodawcy, którzy nie posiadają 

tego rodzaju sieci kontaktów mogą korzystać z narzędzia udostępnionego przez KPK. Na stronie 

NFOŚiGW funkcjonuje od 2017 roku zakładka „Find your partner for LIFE”. Baza zawiera 

podstawowe informacje nt. potencjalnych wnioskodawców szukających partnerów, jak 

i podmiotów, które są zainteresowane udziałem w projekcie LIFE. Podobne narzędzia istnieją 

na stronach KPK z niektórych krajów członkowskich.  
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6. PODSUMOWANIE WNIOSKÓW I REKOMENDACJE  

W celu podsumowania wyników analizy sformułowano dodatkowe pytania ściśle powiązane 

z pytaniami badawczymi oraz w syntetycznej formie udzielano na nie odpowiedzi.  

CZY POLSCY WNIOSKODAWCY SĄ W STANIE WRÓCIĆ DO POZIOMU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW LIFE Z OKRESU 2008-

2013? 

Przy zachowaniu status quo modelu wdrażania LIFE w Polsce powrót do poziomu wykorzystania 

środków LIFE z okresu 2008-2013 jest mało realny. Należy jednak podkreślić, że nie wynika to 

z niewydolności, czy niskiej efektywności systemu – system, w którym NFOŚiGW pełni rolę KPK, 

prowadzi działania informacyjno-promocyjne na poziomie centralnym, wspiera potencjalnych 

wnioskodawców, oraz zapewnia środki na współfinansowanie, przy aktywnym udziale Ministerstwa 

Środowiska, które uczestniczy w procesie negocjacji założeń legislacyjnych oraz stymuluje 

przygotowanie nowych projektów w sektorze środowiska, jest czynnikiem warunkującym 

powodzenie programu LIFE w Polsce. Modyfikacja pewnych elementów tego systemu jest możliwa 

i pożądana w niewielkim zakresie, jednak nie przełoży się na skokowy wzrost liczby składanych oraz 

dofinansowanych polskich projektów LIFE oraz znaczące zwiększenie wykorzystania przez polskie 

podmioty środków z tego Programu. Przy założeniu intensyfikacji działań na poziomie KPK 

i Ministerstwa Środowiska możliwy jest powrót w latach 2018-2020 do poziomu zaangażowania 

wnioskodawców w przygotowanie wniosków LIFE z lat 2011-2014 (około 70-80 wniosków w skali roku), 

lub nawet niewielkie zwiększenie liczby składanych wniosków (do około 90-100 wniosków w skali 

roku). Mało prawdopodobne jest jednak osiągniecie poziomu dofinansowanych projektów z okresu 

2008-2013 (średnio 10 wniosków w skali roku), gdyż wyraźny spadek skuteczności polskich 

wnioskodawców w naborach 2014-2016 nie jest spowodowany zmniejszeniem efektywności działań 

podejmowanych na poziomie KPK czy zmniejszaniem stopnia zaangażowania Ministerstwa Środowiska 

w naborach 2014-201695. Wyraźny spadek skuteczności polskich wnioskodawców w obecnej 

perspektywie finansowej jest spowodowany przede wszystkim zmianą zasad oceny projektów 

w Programie LIFE w perspektywie 2014-2020, tj. wzmocnienia aspektu europejskiej wartości dodanej, 

a przede wszystkim zmiany podejścia i stopniowej rezygnacji z uwzględniania na etapie oceny tzw. 

alokacji krajowych. Zmiany dotyczące zasad oceny, podniosły wymagania dotyczące jakości 

przedsięwzięć przedkładanych do LIFE oraz jakości dokumentacji aplikacyjnej. Wyniki oceny polskich 

projektów LIFE w naborach 2014-2016, która de facto była realizowana z pominięciem zasady 

uwzględnienia alokacji krajowych, pokazały deficyty po stronie większości polskich wnioskodawców 

LIFE. Większość złożonych wniosków nie była w stanie skutecznie konkurować z wnioskami z innych 

krajów UE w sytuacji otwartej konkurencji, nieograniczonej indykatywnym podziałem alokacji. 

Czynnikiem, który potencjalnie mógł mieć wpływ na skokowe zmniejszenie skuteczności polskich 

projektów w Programie LIFE pomiędzy naborami 2008-2013 a naborami 2014-2016 mógł mieć również 

KPK96. Jest to jednak mało prawdopodobne, gdyż pomiędzy ostatnimi naborami poprzedniej 

perspektywy a pierwszymi naborami obecnego okresu programowania nie nastąpiły znaczące zmiany 

w zakresie podejścia do sposobu prowadzenia szkoleń oraz bezpośredniego wsparcia wnioskodawców 

na etapie przygotowania wniosków. Ponadto zmiana dotycząca podejścia do prowadzenia oceny przez 

KE (większy nacisk na europejską wartość dodaną) była sygnalizowana i szeroko omawiana na etapie 

prowadzenia działań informacyjno-szkoleniowych. Należy mieć również na uwadze, że wsparcie 

                                                           
95 W niektórych aspektach podjęto działania na rzecz rozszerzenia i unowocześnienia formuły prowadzenia działań informacyjno-
szkoleniowych (projekt Capacity Building). 

96 Była to jedna z hipotez weryfikowanych w ramach badania. 
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wnioskodawców przez KPK na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej może97 i powinno 

polegać na strategicznym doradztwie. Doświadczenia związane z oceną projektów środowiskowych 

wskazują, że ciężar przygotowania dobrej jakości wniosków leży przede wszystkim po stronie 

wnioskodawców, którzy posiadają specjalistyczną (niekiedy bardzo wąską wiedzę) nt. zagadnień, które 

stanowią merytoryczny przedmiot projektu, wspomaganych przez podmioty zewnętrzne, tj. 

niezależnych konsultantów oraz pracowników KPK . 

CZY OSIĄGNIECIE POZIOMU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW LIFE Z OKRESU 2008-2013 JEST ZADOWALAJĄCYM CELEM? 

W ocenie zespołu ewaluacyjnego konieczne jest wyznaczenie mierzalnych celów dotyczących 

oczekiwanej liczby składanych wniosków, liczby dofinasowanych projektów oraz poziomu 

wykorzystania alokacji LIFE, w podziale na Podprogram na rzecz środowiska i Podprogram na rzecz 

klimatu oraz odrębnie dla poszczególnych naborów 2018-2020 oraz naborów realizowanych w kolejnej 

edycji Programu LIFE po roku 2020.  

W ocenie zespołu ewaluacyjnego osiągniecie poziomu wykorzystania środków LIFE z okresu 2008-

2013 nie jest zadowalającym celem długookresowym. Poziom ten był akceptowany w początkowym 

okresie dostępności środków LIFE w Polsce.  

NA JAKIM POZIOMIE POWINIEN ZOSTAĆ WYZNACZONY CEL DOTYCZĄCY WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW W NABORACH 2018-

2020 ORAZ PO ROKU 2020? 

Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania – znaczące zmniejszenie liczby złożonych wniosków 

w naborach 2015-2016 oraz skuteczności w naborach 2014-2016 – akceptowalnym i możliwym do 

osiągnięcia celem przejściowym dla naborów 2018-2020 jest osiągniecie wykorzystania środków na 

poziomie co najmniej zbliżonym do okresu 2011-2013 w ujęciu średniorocznym (co najmniej 17 mln 

euro w ujęciu średniorocznym), z uwzględnieniem ewentualnych nowych projektów zintegrowanych. 

Celem długookresowym powinno być natomiast wykorzystanie środków na poziomie zbliżonym do 

Hiszpanii - w perspektywie długookresowej Polska powinna stać się jednym z liderów pod względem 

wykorzystania środków z Programu LIFE. Porównując uwarunkowania występujące w Polsce 

i Hiszpanii nie można wskazać istotnych czynników różniących uwarunkowania związane z możliwością 

pozyskania środków z Programu LIFE, w szczególności po zmniejszeniu podaży funduszy strukturalnych 

na działania związane z ochroną środowiska i klimatu. W naborach 2014-2016 hiszpańscy beneficjenci 

pozyskali z Programu LIFE około 156 mln euro, a więc ponad 50 mln euro w ujęciu średniorocznym98. 

Przy utrzymaniu podobnej dynamiki pozyskania środków do końca perspektywy finansowej Hiszpania 

może pozyskać ponad 300 mln euro z budżetu LIFE na realizację projektów związanych z ochroną 

środowiska i klimatu. 

JAK OSIĄGNĄĆ REALIZACJĘ ZAŁOŻONYCH CELÓW? 

Zwiększenie liczby oraz wartości polskich projektów dofinansowanych w programie LIFE wymaga 

podjęcia intensywnych równoległych działań ukierunkowanych zarówno na zwiększenie liczby 

składanych wniosków, jak i na zwiększenie skuteczności wnioskodawców. 

 

 

                                                           
97 M.in. ze względu na ograniczone zasoby kadrowe. 

98 W tym około 30 mln euro stanowi dofinansowanie trzech projektów zintegrowanych. Zgodnie z założeniami KE dofinansowuje do 3 
projektów z każdego państwa tym samym Hiszpania w pełni wykorzystała możliwości pozyskania środków na preferencyjnych warunkach. 
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W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZWIĘKSZYĆ LICZBĘ ORAZ SKUTECZNOŚĆ POLSKICH PROJEKTÓW SKŁADANYCH DO LIFE? 

Istotne zwiększenie liczby oraz skuteczności polskich projektów składanych do LIFE wymaga 

rozszerzenia dotychczasowej formuły wsparcia procesu wdrażania Programu LIFE w Polsce oraz 

zaangażowania dodatkowych podmiotów. Celu tego nie można zrealizować poprzez podjęcie 

doraźnych, jednorazowych działań. Dlatego należy opracować, a następnie wdrożyć Mapę drogową 

dla Programu LIFE ukierunkowaną na zwiększenie liczby oraz skuteczności polskich projektów 

składanych do LIFE, a co za tym idzie osiągniecie indykatywnych celów średnio i długookresowych 

dotyczących udziału polskich beneficjentów w Programie LIFE. 

Ze względu na faktyczny międzyresortowy charakter Programu LIFE podmiotem nadzorującym 

przygotowanie i realizacją założeń Mapę drogową dla Programu LIFE powinien być minister 

właściwy do spraw rozwoju.  

W tabeli poniżej zamieszczono szczegółowe rekomendacje dotyczące działań, które mogą przyczynić 

się do zwiększenia aktywności oraz skuteczności polskich wnioskodawców w Programie LIFE. Na etapie 

tworzenia rekomendacji odwołano się do wyników analiz mocnych i słabych stron Programu LIFE, 

mocnych i słabych stron potencjalnych wnioskodawców LIFE, jak również rozwiązań stosowanych 

w innych krajach członkowskich oraz innych programach i funduszach. 
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 TABELA 2. REKOMENDACJE 

LP. REKOMENDACJA WNIOSEK ODDZIAŁYWANIE 

(ISTOTNOŚĆ) 
1- WYSOKA ISTOTNOŚĆ 
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3 – REKOMENDACJA O 

MNIEJSZYM ZAZNACZENIU 

NABÓR 

LUB ROK 

INSTYTUCJA 

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI LIFE W STOSUNKU DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

R1 
Zwiększenie poziomu współfinansowania projektów przez NFOŚiGW w naborach 2018-2020. 

Program LIFE daje możliwość realizacji kompleksowych, wieloletnich projektów związanych z ochroną 
środowiska i klimatu, które wiążą się z duża wartością dodaną nie tylko na poziomie kraju, ale również 
na poziomie całej Unii Europejskiej. Realizacja projektu w ramach Programu LIFE stwarza również 
szerokie możliwości promowania polskich rozwiązań związanych z ochroną środowiska i klimatu na 
arenie międzynarodowej. W obecnych uwarunkowaniach Program LIFE pod wieloma względami jest 
dla wnioskodawców mniej atrakcyjny od programów i funduszy dostępnych na poziomie krajowym, 
w tym w szczególności od funduszy strukturalnych. Czynnikiem warunkującym absorbcję środków 
z Programu LIFE jest współfinansowanie oferowane przez NFOŚiGW. Należy jednak mieć na uwadze, że 
w latach 2018-2020 poziom dofinansowania projektów przez KE zostanie zmniejszony do 55% kosztów 
kwalifikowanych99. Jednocześnie w naborach 2018-2020 ulegną zmianie zasady oceny projektów (nie 
będą uwzględnianie tzw. alokacje krajowe), co dodatkowo zmniejsza atrakcyjność programu. Przy 
utrzymaniu w Programie priorytetowym: Współfinansowanie Programu LIFE dotychczasowych 
poziomów wsparcia ze strony NFOŚiGW (od 10% do 40% kosztów kwalifikowanych), warunki finansowe 
realizacji projektów LIFE staną się mniej korzystne dla wszystkich grup beneficjentów. Konieczność 
zapewnienia dodatkowych 5% na realizację projektów ze środków własnych lub środków zewnętrznych 
może ograniczyć liczbę podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu LIFE. 

Działania związane ze współfinansowaniem projektów na dość wysokim poziomie należy traktować 
jako inwestycję w przyszłość, gdyż w kolejnej perspektywie finansowej Program LIFE może być 
kluczowym źródłem finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i klimatu w Polsce. 

 

 

M1, M3, 
M5, O1, 
O5 

ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(3) 

2018 NFOŚIGW 

                                                           
99 Z wyłączeniem projektów zintegrowanych. 
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R2 
Uruchomienie mechanizmu współfinansowania prac przygotowawczych ze środków NFOŚiGW. 

W perspektywie 2014-2020 nastąpił wyraźny spadek skuteczności polskich wnioskodawców 
ubiegających się o środków w Programie LIFE.  

Czynnikiem warunkującym wysoką ocenę projektów jest jakość koncepcji projektu oraz dokumentacji 
aplikacyjnej. Z przeprowadzonych analiz oraz wywiadów wynika, że problemem jest przede wszystkim 
właściwe uzasadnienie i opisanie europejskiej wartości dodanej, co po części wynika z braku 
szczegółowych badań lub analiz, które uzasadniają celowość realizacji projektu w proponowanym 
zakresie. Problematycznym zagadnieniem w przypadku części polskich projektów (w szczególnie 
związanych z ochroną przyrody) jest również gotowość do realizacji, wynikająca z np. braku 
szczegółowych uzgodnień z właścicielami gruntów, strategicznymi partnerami lub kluczowymi 
interesariuszami, które również są działaniem czaso- i kosztochłonnym. Przedstawiciele KPK 
w Republice Czeskiej, uczestniczący w wywiadzie pogłębionym, wśród kluczowych czynników, które 
miały wpływ na podniesienie jakości dokumentacji aplikacyjnej i skuteczności czeskich beneficjentów, 
wskazali możliwość uzyskania dofinansowania zarówno na współfinansowanie projektu, jak i na 
przygotowanie projektu. Dofinansowanie na przygotowanie projektu można było uzyskać do wysokości 
150 tys. koron w 2016 roku (około 25 tys. PLN). i 200 tys. koron w 2017 roku (około 33 tys. PLN). 
Na wsparcie finansowe w wysokości do 10 tys. koron może liczyć również współbeneficjent projektu. 
W kosztach kwalifikowanych mieszczą się m.in.: koszty przygotowania dokumentacji projektowej, 
analizy wykazujące konieczność lub wykonalność realizacji planowanego projektu, tłumaczenie 
wniosku na język angielski. Nabór projektów podzielono na dwa etapy: W pierwszym, 
nieobowiązkowym, wnioskodawca może złożyć propozycje projektu do Ministerstwa Środowiska we 
wstępnym etapie przygotowania. Uzyskuje dzięki temu zaliczkę na przygotowanie projektu 
w  wysokości do 50 tys. koron. W drugim etapie wnioskodawcy, którzy chcą się ubiegać o refundowanie 
kosztów przygotowania projektu muszą złożyć gotowy projekt. Wdrożenie podobnego rozwiązania 
w Polsce mogłoby być efektywnym i skutecznym narzędziem zwiększającym skuteczności polskich 
wnioskodawców, szczególnie po wprowadzeniu procedury dwustopniowej. 

S5 SKUTECZNOŚĆ (3) 2018 NFOŚIGW 

R3 
Zwiększenie dostępności pożyczek NFOŚiGW. 

Mocną stroną Programu LIFE są jest możliwość uzyskania preferencyjnej pożyczki ze środków NFOŚiGW 
przeznaczonej na zapewnienie wymaganego wkładu własnego lub zachowanie płynności finansowej 

M4, 021 ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(1) 

2018 NFOŚIGW 
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przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Programu LIFE. Warunkiem ubiegania się o tę formę 
wsparcia jest jednak zawarta umowa współfinansowania z NFOŚiGW, co oznacza, że podmioty, które 
nie korzystają z dofinansowania ze środków krajowych nie mogą skorzystać również z pożyczki. 
Wskazane byłoby rozszerzenie dostępności pożyczek również dla podmiotów, które nie maja zawartej 
umowy współfinansowania dotacyjnego projektu z NFOŚiGW.  

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY PRZEJRZYSTOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI SYSTEMU OCENY  

R4 
Budowa międzynarodowej koalicji na rzecz kluczowych zagadnień ograniczających skuteczność oraz 
zainteresowanie polskich wnioskodawców Programem LIFE, w szczególności w zakresie:  

a. przywrócenia alokacji krajowych;  

b. obiektywizacji procesu oceny, w tym dopuszczenie udziału w procesie oceny obserwatorów 
zewnętrznych;  

c. dalszego doprecyzowania tematyki projektów;  

d. zwiększenia poziomu współfinansowania w regionach słabiej rozwiniętych;  

e. uproszczenia procesu aplikowania, np. poprzez rozszerzenie zakresu stosowania procedury 
dwustopniowej;  

f. uelastycznienia zasad kwalifikowania kosztów w zakresach, które stanowią największe organicznie 
dla szerszego zainteresowania programem LIFE polskich wnioskodawców, w tym: uelastycznienia zasad 
kwalifikowania kosztów wynagrodzeń pracowników publicznych (tzw. zasada 102%), uelastycznienia 
zasad komercjalizacji prototypów i innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w projektach lub 
wdrożenie rozwiązań ułatwiających ich urynkowienie (np. poprzez zapewnienia dodatkowego wsparcia 
finansowego na wspieranie procesu urynkowienia najbardziej efektywnych rozwiązań), uelastycznienia 
zasad finansowania infrastruktury w projektach LIFE. 

O1-4, O7 ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(3) 

SKUTECZNOŚĆ (3) 

2018-
2020 

MŚ, MIiR 

ZAANGAŻOWANIE PROCES WDRAŻANIA LIFE INNYCH PODMIOTÓW NIŻ NFOŚIGW ORAZ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 

R5 Zaangażowanie kluczowych ministerstw w proces inicjowania projektów LIFE.  

Jedynym polskim ministerstwem, które jest zaangażowanie i aktywnie uczestnicy w procesie wdrażania 
LIFE w Polsce (m.in. poprzez inicjowanie i stymulowanie projektów) jest Ministerstwo Środowiska. 

O6 ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(3) 

2018 
2019 

MIiR, w 

ścisłej 

współpracy 
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Wynika to z tradycyjnego postrzegania LIFE jako instrumentu związanego ściśle z sektorem środowiska. 
Jest to błędne i dość archaiczne podejście. Program LIFE, szczególnie po rozszerzeniu w perspektywie 
finansowej 2014-2020 o komponent związany z klimatem, jest instrumentem międzysektorowym. 
Biorąc pod uwagę aktualny zakres Programu LIFE, resortami kluczowymi, poza Ministerstwem 
Środowiska, są także Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Gospodarski Morskiej   Żeglugi 
Śródlądowej (po zmianie kompetencji resortów), jak również Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii. Zwiększenie liczby efektywnych projektów aplikujących do LIFE nie będzie możliwe bez 
aktywnego udziału Ministerstwa Środowiska oraz większego zaangażowania wymienionych 
resortów w proces wdrażania LIFE (aktywne działania informacyjne, inicjowanie i stymulowanie 
projektów). Projekty mogą być generowane również w ramach innych sektorów, gdyż LIFE obejmuje 
bardzo szeroką tematykę, m.in. związaną z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem emisji gazów 
cieplarnianych oraz adaptacją do zmian klimatu w sektorze rolnictwa, wpływem zmian klimatu na 
zdrowie, czy ochroną przyrody na terenach wojskowych. Program LIFE może być instrumentem 
wspomagającym skuteczne wdrażanie polityk, strategii oraz programów opracowanych przez 
poszczególne resorty, włącznie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

z NFOŚiGW, 

MŚ, ME, 

MGMiŻŚ 

oraz innymi 

resortami 

R6 
Zaangażowanie podmiotów działających na poziomie regionów w proces informacji i promocji oraz 
poszukiwania nowych wnioskodawców i projektów LIFE.  

Niektóre KPK LIFE angażują w działania informacyjne oraz poszukiwanie nowych wnioskodawców 
i projektów władze regionalne a nawet lokalne. Bez zaangażowania w działania informacyjno-
promocyjne podmiotów działających na poziomie regionalnym (urzędów regionalnych lub 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) nie będzie prawdopodobnie możliwe 
znaczące zwiększenie liczby wniosków składanych przez polskich wnioskodawców do Programu LIFE. 
Model równoległego prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na poziomie centralnym 
i regionalnym jest stosowany w Hiszpanii, która jest jednym z liderów pod względem liczby wniosków 
składanych do Programu LIFE. Członkowie hiszpańskiego zespołu Krajowego Punktu Kontaktowego 
organizują centralny dzień informacyjny o LIFE, ale również angażują się w działania informacyjne 
organizowane przez władze regionalne (seminaria regionalne).  

 

O8 ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(2) 

2018 

2019 

MIiR, w 

ścisłej 

współpracy 

z NFOŚiGW, 

MŚ 
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R7 
Stworzenie zespołu koordynującej wdrażanie LIFE na poziomie kluczowych resortów oraz 
województw  

Wskazane jest wyznaczenie na poziomie kluczowych resortów oraz województw osób koordynujących 
wdrażanie LIFE oraz powołanie przez MIiR zespołu skupiającego te osoby, jak również zapewnienie 
przez KPK kompleksowej oferty szkoleniowej dla jego członków. W skład zespołu powinni wchodzić 
również przedstawiciel KPK. Członkowie zespołu, poza stałą wymianą informacji i doświadczeń, powinni 
być pierwszym źródłem informacji nt. możliwość jakie stwarza LIFE dla osób decyzyjnych w kluczowych 
resortach, jednostkach nadzorowanych i podległych resortom, jak również na poziomie władz 
poszczególnych województw. Członkowie zespołu powinni być również zaangażowani w działania 
informacyjno-promocyjne (w szczególności prowadzone na poziomie regionalnym), w wyszukiwanie 
pomysłów na projekty, inicjowanie nowych projektów, ponadto wspólnie z przedstawicielami KPK 
uczestniczyć w procesie przygotowania kluczowych projektów.  

O6, O8 ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(3) 

2018 MIiR, 

w ścisłej 

współpracy 

z NFOŚiGW, 

MŚ 

R8 Zaangażowanie MIiR w koordynację działań związanych z wdrażaniem Programu LIFE, 
podejmowanych na poziomie resortów oraz na poziomie regionalnym. 

Biorąc pod uwagę faktyczny międzyresortowy charakter Programu LIFE, jak również międzyresortowy 
charakter wielu szczegółowych problem związanych z przygotowaniem   realizacją projektów100 
zasadne jest zaangażowanie MIiR w koordynację działań związanych z wdrażaniem LIFE 
podejmowanych na poziomie resortów oraz na poziomie regionalnym. Wskazane jest również 
stworzenie: 

a. mechanizmu stałego monitorowania stopnia realizacji założonych celów oraz kluczowych 
działań warunkujących ich osiągniecie,  

O6, O8 ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(3) 

2018 MIiR, w 

ścisłej 

współpracy 

z NFOŚiGW, 

MŚ 

                                                           
100 Przykładem są m.in. problemy, sygnalizowane przez większość beneficjentów realizujących projektu przyrodnicze w ramach LIFE, związane z udostępnieniem gruntów stanowiących własność 

Skarbu Państwa do prowadzenia działań ochronnych na obszarach Natura 2000. Tego rodzaju grunty są zarządzane przez podmioty podległe różnym resortom. Brak jednolitych regulacji lub 

procedur określających możliwość oraz warunki udostępnienia gruntów podmiotom trzecim zainteresowanym realizacją działań ochronnych na gruntach Skarbu Państwa (m.in. w ramach 

projektów LIFE), jest czynnikiem znacznie utrudniającym przygotowanie dobrej jakości projektów (gotowość projektu, w tym stan uzgodnień jest jednym z aspektów branych pod uwagę na 

etapie oceny), jak również ich terminową realizację w zakładanym wymiarze rzeczowym i finansowym. 
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b. mechanizmu analizy i okresowej oceny przyczyn ewentualnych odstępstw od przyjętych 
założeń, jak również mechanizmu korekty celów (zarówno w dół, jak i  w górę) oraz kluczowych 
działań warunkujących ich osiągniecie; 

c. mechanizmu identyfikacji barier i ograniczeń dla skutecznego aplikowania do LIFE, jak 
również systemowych działań związanych z eliminacją barier oraz minimalizacją ograniczeń.  

 

WZMOCNIENIE I PROFESJONALIZACJA KADR LIFE 

R9 
Wykreowanie sieci zewnętrznych doradców LIFE poprzez organizację serii dedykowanych szkoleń, 
skierowanych do firm i osób zajmujących się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie 
przedsięwzięć środowiskowych, zakończone egzaminem (lub inną firmą weryfikacji stopnia 
opanowania minimalnego zakresu wiedzy) oraz certyfikatem doradcy LIFE. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na wysoką liczbę wniosków w Hiszpanii, jak i wysoką skuteczność 
jest dobrze rozwinięty rynek firm i doradców prywatnych, którzy specjalizują w poszukiwaniu, 
a w pewnym zakresie również inicjowaniu oraz przygotowaniu projektów do Programu LIFE. W Polsce 
istnieje dobrze rozwinięty rynek firm doradczych oraz doradców wspierających wnioskodawców 
w pozyskaniu środków UE. Dotychczas podmioty działające na tym rynku wykazywały jednak niewielkie 
zainteresowanie Programem LIFE, co wynika przede wszystkim z dużej dostępności z funduszy 
strukturalnych (specjalizacja firm doradczych w tym zakresie). W okresie ograniczonej podaży środków 
z funduszy strukturalnych istnieje możliwość wykorzystania potencjału doradców działających na rynku 
komercyjnym. Przeprowadzenie szkoleń może w znacznym stopniu podnieść ich kompetencje 
dotyczące przygotowania wniosków do Programu LIFE, jak również w znacznym stopniu wspomóc 
działania doradcze podejmowane przez KPK. 

S2, S3 SKUTECZNOŚĆ (3) 

ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(2) 

2019 NFOŚiGW 

R10 
Stworzenie bazy danych zewnętrznych doradców LIFE.  

Wskazane jest stworzenie bazy danych zawierającej informację o doradcach, którzy zakończyli 
dedykowane szkolenie poświęcone LIFE i otrzymali certyfikat. W przyszłości można rozważyć 
publikowanie informacji o aktywności poszczególnych doradców (liczba przygotowanych wniosków, 
liczba wniosków, które uzyskały dofinansowanie w podziale na obszary tematyczne).  

S2, S3 SKUTECZNOŚĆ (1) 

ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(1) 

2019 NFOŚiGW 
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R11 
Stworzenie narzędzia wymiany informacji o kadrach LIFE.  

Mając na uwadze ograniczony zasób kadr doświadczonych w przygotowaniu projektów do Programu 
LIFE należy rozważyć stworzenie bazy danych osób zaangażowanych w realizację projektów LIFE. 
Wzorem narzędzia „Find your partner for LIFE”, tego rodzaju baza stworzyłaby możliwość wyszukiwania 
osób, które potencjalnie mogłyby zaangażować się w przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej lub 
strategiczne doradztwo na etapie przygotowania projektu. 

S2 SKUTECZNOŚĆ (1) 

ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(1) 

2018 NFOŚiGW 

R12 
Stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy wnioskodawcami oraz beneficjentami.  

W opinii części beneficjentów uczestniczących w wywiadach pogłębionych istotnym deficytem jest brak 
narzędzia (forum internetowe) umożlwiającego bieżącą wymianę informacji pomiędzy osobami 
zaangażowanymi w przygotowanie i realizację projektów nt. identyfikowanych trudności oraz 
sposobów ich rozwiązania, kwalifikowalności planowanych szczegółowych rozwiązań, jak również 
podejścia KE do ich oceny. Forum mogłoby być również dodatkowym kanałem komunikacji pomiędzy 
wnioskodawcami i pracownikami KPK. 

S2 SKUTECZNOŚĆ (2) 2018 NFOŚiGW 

R13 
Udostępnienie podręcznika pisania wniosków oraz wdrożenie systemu e-learningu. 

Podręcznik pisania wniosków oraz system e-learningu, które są elementem projektu Capacity Building, 
powinny zostać udostępnione wnioskodawcom najpóźniej w naborze 2018 roku. Biorąc pod uwagę 
wyniki analiz oraz informacje uzyskane w ramach wywiadów pogłębionych, czynnikiem warunkującym 
wysoką użyteczność Podręcznika pisania wniosków LIFE oraz materiałów udostępnianych w ramach e-
learningu będzie odwołanie się do konkretnych przykładów stosowanych rozwiązań, w szczególności 
w rozdziale dotyczącym kryteriów oceny kwalifikowalności wydatków, włącznie z podaniem 
przykładów odstępstw od ogólnych zasad oraz sposobu ich uzasadnienia. 

 

S2, S6 SKUTECZNOŚĆ (3) 2018 NFOŚiGW 

USPRAWNIENIE SYSTEMU INFORMACJI I PROMOCJI 

R14 
Przeprowadzenie szerokiej kampanii promujące Program LIFE. 

W opinii części uczestników wywiadów pogłębionych czynnikiem ograniczającym zainteresowanie 
Programem LIFE jest brak szerszej kampanii prowadzonej z udziałem mediów lub szeroko zakrojonej 
kampanii bezpośredniej informującej o Programie LIFE i prezentującej (szczególnie przedsiębiorcom) 

O11 ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(2) 

2019 MIiR, w 

ścisłej 
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przykładowe projekty i korzyści płynące z ich realizacji (np. budowa marki, współpraca 
międzynarodowa, promocja na rynku międzynarodowym). 

współpracy 

z NFOŚiGW 

R15 
Przygotowanie dodatkowych polskojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych, w tym:  

a. ulotek skierowanych do poszczególnych grup beneficjentów, zawierających sprofilowane 
tematycznie informacje oraz informacje nt. korzyści wynikających z realizacji projektów LIFE,  

b. folderów informacyjnych skierowanych do poszczególnych grup beneficjentów, zawierających 
rozszerzone, sprofilowane informacje o obszarach tematycznych oraz przykładowych projektach, 
których zakres pokrywa się z potencjalnym obszarem zainteresowania danej grupy. 

O16 SKUTECZNOŚĆ (2) 

ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(2) 

2018 NFOŚiGW 

R16 
Unowocześnienie strony internetowej. 

Rekomendowane jest utworzenie odrębnej strony internetowej Programu LIFE w Polsce, 
unowocześnienie formy graficznej, poprawa struktury logicznej, jak również aktualizacja treści 
(usunięcia nieaktualnych materiałów informacyjnych). 

O18 SKUTECZNOŚĆ (1) 

ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(1) 

2018-
2020 

NFOŚiGW 

R17 
Zwiększenie obecność KPK w mediach społecznościowych. 

Rekomendowane jest tworzenie profili KPK na Facebook’u, Twitterze, czy Youtubie oraz wykorzystanie 
tych narządzi internetowych jako równoległego kanału komunikacji z potencjalnymi wnioskodawcami 
i beneficjentami LIFE. 

O17 ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(1) 

2019 NFOŚiGW 

USPRAWNIENIE WYSZUKIWANIA POTENCJALNYCH PROJEKTÓW 

R18 
Stworzenie bazy danych potencjalnych projektów LIFE oraz mechanizmu ich waloryzacji. 

a. zestawienia projektów, które aplikowały o środki LIFE bez powodzenia; 

b. zestawienia projektów realizowanych w innych programach, które dotyczyły tematyki zbieżnej 
lub komplementarnej w stosunku do LIFE (np. projekty badawcze związane z rozwojem 
technologii środowiskowych, działania o mniejszej skali, które ze względu na strategiczny 
charakter lub wysoką efektywność powinny być wdrażane lub propagowane w szerszej skali); 

c. analizy dokumentów strategicznych (istniejących, przyjmowanych lub aktualizowanych) 
obowiązujących na poziomie krajowych (np. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju) 

M3, M5, 
O6, O9, S2 

ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(3) 

SKUTECZNOŚĆ (2) 

 

2018 NFOŚiGW 
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oraz regionalnym, ukierunkowana na identyfikację obszarów tematycznych, które są zbieżne 
z założeniami LIFE. 

Baza danych powinna być zasilana przez wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie Programu 
LIFE, w tym członków grupy sterującej (w szczególności w zakresie, o którym mowa w punkcie c). 
Zgłaszane propozycje powinny być waloryzowane przez KPK pod kątem efektywności i zbieżności 
z założeniami LIFE. W przypadku projektów najbardziej efektywnych i trafnych przedstawiciele KPK 
powinni definiować ścieżkę działań na rzecz przygotowania dobrej jakości dokumentacji aplikacyjnej 
(działania inicjujące, działania wspierające, kierunki modyfikacji założeń projektów lub dokumentacji 
aplikacyjnej101). 

R19 
Rozbudowa bazy danych potencjalnych wnioskodawców oraz stworzenie strategii komunikacji 
z kluczowymi grupami wnioskodawców.  

Program LIFE jest przeznaczony przede wszystkim dla beneficjentów, którzy mają doświadczenie 
w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, w szczególności środków UE. 
Jednocześnie duża część przedsięwzięć realizowanych w innych krajach członkowskich w obszarze 
ochrona środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami jest kontynuacją projektów 
badawczych finansowanych wcześniej z innych źródeł. Ponadto katalog beneficjentów Programu LIFE 
w krajach najbardziej skutecznych w pozyskaniu środków jest dużo bardziej zróżnicowany niż 
w przypadku Polski. Dodatkowo, jak wynika za analiz prowadzonych w ramach niniejszego badania, 
poszczególne grupy beneficjentów różnią się znacząco m.in. pod względem mechanizmów 
podejmowania kluczowych decyzji, mocnych stron i specyficznych ograniczeń, jakości kadr, a co za tym 
idzie potencjału do samodzielnego przygotowania projektów. Poszczególne grupy beneficjentów różnią 
się również pod względem zapotrzebowania na materiały informacyjne, działania szkoleniowe oraz 
wsparcie doradcze ze strony pracowników KPK. Dla przykładu większość ogólnopolskich organizacji 
pozarządowych posiada wystarczające zasoby kadrowe do samodzielnego przygotowania wysokiej 
jakości projektów LIFE, inicjowanie projektów odbywa się często z poziomu pracowników, natomiast 
kluczowym czynnikiem ograniczającym aplikowanie jest dostępność środków na współfinansowanie. 
Z kolei w przypadku jednostek budżetowych inicjowanie projektów odbywa się dość często z poziomu 

O9 ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(2) 

SKUTECZNOŚĆ (2) 

2018 NFOŚiGW, w 

ścisłej 

współpracy 

z MIiR, 

innymi 

resortami 

oraz 

podmiotami 

działającymi 

na poziomie 

regionalnym 

                                                           
101 Dotyczy projektów, które aplikowały o środki LIFE bez powodzenia. 
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resortu nadzorującego daną jednostkę lub z poziomu kierownictwa samej jednostki, jednak przy 
aprobacie właściwego ministra lub podsekretarza stanu.  

W związku z tym: 

a. Należy przygotować szczegółową specyfikację potencjalnych typów wnioskodawców, ze 
wskazaniem jednostek kluczowych oraz jednostek o mniejszym znaczeniu z punktu widzenia 
generowania wniosków do Programu LIFE. Analiza powinna być przeprowadzona w oparciu 
o bazę danych wszystkich beneficjentów Programu LIFE w skali całej Unii Europejskiej; 

b. Wskazana jest waloryzacja zawartości baz danych potencjalnych wnioskodawców, które są 
w posiadaniu NFOŚiGW, a w przypadku stwierdzenia braków, ich uzupełnienie o dane 
kontaktowe do przedstawicieli podmiotów kluczowych. Wskazane jest szerokie 
wykorzystanie baz danych projektów finansowanych ze środków publicznych, które w dużej 
części są ogólnodostępne. Podmioty realizujące określone typy projektów finansowanych ze 
środków publicznych stanowią grupę potencjalnych wnioskodawców LIFE. Biorąc pod uwagę 
wymagania programu LIFE (np. ukierunkowanie na rozwiązania innowacyjne) istnieje 
możliwość znacznego zawężenia i wytypowania podmiotów kluczowych, np. przedsiębiorstw 
realizujących lub uczestniczących w projektach badawczo-rozwojowych lub projektach 
związanych z wdrożeniem innowacji w obszarze ochrony środowiska i klimatu w ramach 
programów: LIFE, POIR, HORYZONT, BIOSTRATEG, POIiŚ, RPO, NFOŚiGW, wfośigw; 

c. Użytecznym narzędziem, podnoszącym efektywność KPK, może być również stworzenie 
strategii komunikacji obejmującej kluczowe grupy wnioskodawców, z uwzględnienia takich 
elementów jak: mechanizmy podejmowania kluczowych decyzji, jakości kadr, skuteczność 
różnych kanałów komunikacji, stopień zainteresowania poszczególnymi obszarami 
tematycznymi LIFE, zapotrzebowanie na materiały informacyjne, działania szkoleniowe oraz 
wsparcie doradcze ze strony pracowników KPK. 

R20 
Wzmocnienie systemu wymiany informacji pomiędzy instytucjami. 

Oferta LIFE jest komplementarna w stosunku do innych programów wdrażanych na poziomie krajowym 
(POIiŚ, POIR, NCBR, RPO). Wskazane jest wypracowanie skutecznej platformy wymiany informacji, 
pomiędzy przedstawicielami instytucji wdrażających dla programów finansujących działania związane 

O19 ILOŚĆ WNIOSKÓW 
(1) 

2019 MIiR, w 

ścisłej 

współpracy 
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z ochroną środowiska i klimatu. Współpraca powinna dotyczyć wymiany materiałów informacyjno-
promocyjnych, wymiany informacji nt. potencjalnych projektów kwalifikujących się do dofinansowania 
(które nie zostały dofinansowane np. ze względu na wyczerpanie alokacji), jak również preferowania 
na poziomie kryteriów projektów finansowanych w programach komplementarnych. Stworzenie tego 
rodzaju platformy współpracy mogłoby stanowić uzupełnienie głównego nurtu działań informacyjno-
promocyjnych oraz źródło pozyskania wiedzy na temat potencjalnych wnioskodawców LIFE. 

z MŚ i 

NFOŚiGW 

WYKORZYSTANIE SZANS WYNIKAJĄCYCH Z INSTRUMENTU PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH 

R21 Przygotowanie projektów zintegrowanych w obszarze środowiska i klimatu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem powołującym Program LIFE w okresie wdrażania Programu LIFE (2014-
2020) Komisja Europejska zapewnia równowagę geograficzną projektów zintegrowanych poprzez 
orientacyjne przyznanie co najmniej trzech projektów zintegrowanych każdemu państwu 
członkowskiemu, w tym co najmniej jednego projektu zintegrowanego w ramach Podprogramu na 
rzecz środowiska oraz co najmniej jednego projektu zintegrowanego Podprogramu na rzecz klimatu. 
Projekty zintegrowane są rozpatrywane w trybie indywidualnym i nie konkurują z projektami 
tradycyjnymi. Dotychczas KE dofinansowała jeden polski projekt zintegrowany. Wartość dofinasowania 
UE na rzecz tego projektu wniosła 9,9 mln euro, co stanowi około 40% środków pozyskanych przez 
polskich wnioskodawców z budżetu Programu LIFE w naborach 2014-2016. Dla porównania Hiszpania 
w tym samym okresie przygotowała i uzyskała dofinansowanie dla trzech projektów zintegrowanych, 
pozyskując z budżetu LIFE, poza trybem konkursowym, dodatkowe 30 mln euro. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz biorąc pod uwagę założenia Programu LIFE, w naborze 2018 powinny 
być przygotowane co najmniej dwa projekty zintegrowane, jeden w obszarze środowiska i jeden 
w obszarze klimatu. Inicjatorami przygotowania projektów oraz aktywnymi uczestnikami prac powinny 
być resorty środowiska i energii. Wnioskodawcami mogą być jednostki podległe wymienionym 
resortom, np. GDOŚ lub jeden z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Projekt zintegrowany koordynowany przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki 
wodne, zakładający integrację środków LIFE, wfośigw oraz NFOŚiGW w celu kompleksowego 
rozwiązania istotnego w skali regionu problemu ekologicznego, mogłoby stanowić pilotaż dla nowej 
formuły działalności tych instytucji w kolejnej perspektywie finansowej. W innych krajach 

S4 SKUTECZNOŚĆ (3) 2018 MŚ, ME 
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członkowskich (w szczególności w Hiszpanii) aktywną grupą wnioskodawców LIFE są różnego rodzaju 
agencje rządowe.  

R22 Szersze wykorzystanie potencjału projektów zintegrowanych na gruncie krajowym.  

Celem projektów zintegrowanych w Programie LIFE jest wdrażanie na dużą skalę terytorialną planów 
lub strategii działań na rzecz środowiska i klimatu. Projekty zintegrowane mają pierwszeństwo na 
etapie podziału dostępnej alokacji.  

Koncepcja projektu zintegrowanego może być stosowana we wszystkich obszarach, gdzie osiągniecie 
pożądanego trwałego efektu wymaga realizacji wielu powiązanych ze sobą działań lub przedsięwzięć, 
które nie mogą być sfinansowane w jednym czasie lub z jednego źródła. Poza obszarem ochrony 
środowiska, ochrony klimaty i adaptacji do zmian klimatu model projektu zintegrowanego powinien 
być wykorzystywany również w obszarze tworzenia i komercjalizacji innowacji. 

Próby integracji projektów były i nadal są podejmowane w przytoczonym obszarze tworzenia 
i komercjalizacji innowacji. Przykładem jest POIG 2007-2013, gdzie w ramach działań 1.4 oraz 4.1 
prowadzono zintegrowany nabór projektów. W pierwszej fazie w ramach działania 1.4 przedmiotem 
finansowania były prace badawczo-rozwojowe. W przypadku pozytywnej weryfikacji wyników prac 
badawczo-rozwojowych, projekt miał zagwarantowane środki z działania 4.1 na ich wdrożenie. 
Mechanizm ograniczał ryzyko sytuacji, w której wyniki prac badawczo-rozwojowych, mimo pozytywnej 
weryfikacji nie są wdrażane ze względu na brak odpowiednich środków własnych, jak również szybkie 
wyczerpanie alokacji na działania wdrożeniowe, co w przypadku funduszy strukturalnych jest bardzo 
częstym zjawiskiem. Wyzwaniem jest stworzenie mechanizmu, który zapewnia skuteczne łączenie 
w ramach projektów zintegrowanych środków pochodzących z różnych programów oraz funduszy 
(strukturalnych, krajowych, wdrażanych bezpośredni przez KE). Postulat ten można zrealizować 
poprzez szerokie wdrożenie koncepcji projektów zintegrowanych w perspektywie finansowej 2021-
2027 w programach realizowanych na poziomie krajowym (w szczególności związanych z ochroną 
środowiska i klimatu), lub (w wariancie minimum) ustanowienie w kluczowych działaniach 
komplementarnych w stosunku do LIFE kryteriów wyraźnie premiujących przedsięwzięcia realizowane 
w ramach projektów zintegrowanych LIFE.  

S4 SKUTECZNOŚĆ (2) 2020 MIiR 
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DZIAŁANIA NA RZECZ PODNIESIENIA EFEKTYWNOŚCI I UŻYTECZNOŚCI PROJEKTÓW 

R23 
Opracowanie materiałów informacyjnych odwołujących się do najbardziej efektywnych 
i użytecznych działań, rozwiązań organizacyjnych lub podejść. 

Rekomendowana jest szersza promocja nowych obszarów tematycznych związanych z  klimatem, jak 
również obszaru tematycznego: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, 
w którym polscy wnioskodawcy wykazują niewielką aktywność. 

Należy dążyć do zwiększenia liczby projektów, które w największym stopniu odpowiadają na kluczowe 
problemu i przyczyniają się do realizacji krajowych priorytetów związanych z  ochroną środowiska 
i klimatu. Na obecnym etapie wdrażania LIFE nie jest celowe ograniczenie zakresu tematycznego 
projektów współfinansowanych ze środków NFOŚiGW. Należy jednak dążyć do stymulowania 
projektów najbardziej efektywnych i użytecznych innymi metodami np. poprzez przygotowanie 
dodatkowych tłumaczeń najbardziej użytecznych anglojęzycznych publikacji LIFE lub przygotowanie 
własnych publikacji tematycznych. Należy rozważyć zmianę formuły planowanej publikacji: Polskie 
projekty LIFE - opracowanie to może okazać się mało użyteczne, w szczególności z punktu widzenia 
generowania projektów związanych z ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem zasobów 
(niewielka liczba polskich projektów), adaptacją do zmian klimatycznych (jeden polski projekt), 
dostosowaniem do zmian klimatu (brak polskich projektów). Publikacja będzie promowała de facto 
projekty związane z ochroną przyrody oraz zarządzaniem i  informacją, z których przygotowaniem 
polscy beneficjencie nie mają problemów. Dużo bardziej efektywne byłoby przygotowanie publikacji 
prezentującej projekty z całej Unii Europejskiej, które dotyczą obszarów, działań lub podejść, które są 
najbardziej wartościowe z punktu widzenia Polski. 

S6 SKUTECZNOŚĆ (2) 2018-
2020 

NFOŚiGW 
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