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ŚRODOWISKO

KLIMAT

Podprogram:
Przyroda i różnorodność
biologiczna (2 nabory)

Podprogram:
Łagodzenie zmian klimatu
i dostosowanie się do jego
zmian (2 nabory)

Podprogram:
Gospodarka o obiegu
zamkniętym
i jakość życia (2 nabory)

Podprogram:
Przejście na czystą energię
(18 naborów)

Cel programu LIFE
Szczegółowe cele podprogramu „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia / Łagodzenie zmian klimatu
i przystosowanie się do nich / Przejścia na zrównoważoną energię odnawialną i zwiększenie efektywności
energetycznej to:
• opracowywanie, demonstrowanie i promowanie innowacyjnych technik, metod i podejść służących
osiągnięciu celów prawodawstwa i polityki Unii w zakresie środowiska/działań na rzecz
klimatu/transformacji energetycznej, a także wnoszenie wkładu w tworzenie bazy wiedzy i stosowanie
najlepszych praktyk;

• wspieranie opracowywania, wdrażania, monitorowania i egzekwowania odpowiedniego prawodawstwa i
polityki Unii w zakresie środowiska/działań na rzecz klimatu/transformacji energetycznej, w tym poprzez
poprawę zarządzania na wszystkich szczeblach, w szczególności poprzez zwiększanie zdolności podmiotów
publicznych i prywatnych oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego;
• przyspieszenie wdrażania na dużą skalę skutecznych rozwiązań technicznych i politycznych w celu wdrożenia
odpowiedniego prawodawstwa i polityki Unii w zakresie środowiska/działań na rzecz klimatu/transformacji
energetycznej poprzez powielanie wyników, włączenie powiązanych celów do innych polityk oraz do
praktyk sektora publicznego i prywatnego, mobilizowanie inwestycji i poprawę dostępu finansować.

Zakres projektów LIFE

Przetestowanie
/ walidacja /
demonstracja
rozwiązania
w warunkach zbliżonych
do rzeczywistych
Budowa lub wdrożenie
rozwiązania (lub instalacji)
(innowacyjne / najlepsze praktyki / )
umożliwiającej/ego poprawę stanu
środowiska (ochronę przyrody) lub klimatu
(w tym rozwój OZE i poprawę efektywności energetycznej)

Działania informacyjne i demonstracyjne umożliwiające
szerokie upowszechnienie i/lub komercjalizacje
w skali całej UE, a także ograniczanie barier

EFEKT ŚRODOWISKOWY !!!

Podprogram: Przejście na czystą energię
Obszary interwencji
• Budowanie krajowych, regionalnych i lokalnych ram prowadzenia polityki
wspierającej przejście na czystą energię (3 nabory)
• Przyspieszenie procesu wprowadzania nowych technologii, cyfryzacji, nowych usług i
modeli biznesowych oraz rozwój związanych z nimi umiejętności zawodowych na
rynku (7 naborów)
• Przyciąganie prywatnego finansowania inicjatyw zrównoważonej energii (2 nabory)
• Wspieranie rozwoju lokalnych i regionalnych projektów inwestycyjnych (4 nabory)
• Angażowanie i wzmacnianie roli obywateli w przejściu na czystą energię (2 nabory)

Podprogram: Łagodzenie zmian na klimatu
i dostosowania się do ich skutków (3 nabory)
Łagodzenie zmian klimatu

Obszary interwencji

Działania na rzecz zredukowania emisji gazów cieplarnianych w sektorach nie objętych unijnym Systemem Handlu Emisjami,
włącznie z redukcją zużycia fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową
- Działania na rzecz przejścia na mobilność zeroemisyjną
• Szybkie i superszybkie punkty ładowania zarówno pojazdów lekkich, jak i ciężkich
• Infrastruktura wysokociśnieniowego tankowania wodoru
• Eliminacja barier technicznych zagrażających wspólnemu rynkowi UE, w formie wymagań w zakresie szczegółowych krajowych warunków technicznych.
• Projekty sprzyjające wdrażaniu wspólnych norm technicznych, które prowadzą do zwiększenia interoperacyjności, w celu zapewnienia fizycznych połączeń oraz odpowiednich norm komunikacji
pomiędzy sieciami infrastruktury.
• Poprawa jakości z punktu widzenia konsumentów poprzez uwzględnienie ich potrzeb i poszerzenie zakresu dostępnych na rynku opcji. Na przykład, promowanie pełnej przejrzystości cenowej w
dostępnych publicznie punktach ładowania zarówno w zakresie cen indywidualnych, jak i umownych,
• Inteligentne systemy ładowania, tzn. wprowadzenie inteligentnego i dwukierunkowego ładowania,

• Wykorzystanie możliwości cyfryzacji w celu zmaksymalizowania ogólnej skuteczności systemu energetycznego.
• Inicjatywy ukierunkowane na tworzenie jednoznacznej synergii z siecią energetyczną, a w szczególności z Transeuropejskimi Sieciami Energetycznymi (TEN-E)
• Przyspieszenie wdrażania technologii transportowych bazujących na paliwach odnawialnych, szczególnie, jeśli wykorzystują lokalne lub pobliskie źródła energii odnawialnej i umożliwiają
optymalizacje efektywności całego systemu energetycznego.

Zwiększenie potencjału produkcji i wykorzystania energii odnawialnej oraz poprawa efektywności energetycznej (o ile projekt nie
należy do zakresu podprogramu Przejście na Czystą Energię).

Podprogram gospodarka o obiegu
zamkniętym i jakość życia (2 nabory)
Obszary interwencji
Środowisko (ENV)
1.Gospodarka o obiegu zamkniętym a odpady

Obszary interwencji
Zrównoważona mobilność w transporcie drogowym
• Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza w realnych warunkach
prowadzenia pojazdu (np. środki techniczne stosowane w
pojazdach, zasady eko-jazdy, technologie pomiaru i nadzoru)

2.Powietrze

• zeroemisyjne pojazdy dwu-lub trzykołowe i/lub analiza i wdrożenie
na skalę testową związanych z nimi elementów infrastruktury;

3.Woda

• pojazdy zeroemisyjne i związana z nimi potrzebna infrastruktura;

4.Gleba

• innowacyjne wykorzystanie paliw alternatywnych;

5.Hałas

• programy innowacyjnej modernizacji pojazdów;

6.Substancje chemiczne

• alternatywna technologia układu napędowego;

7.Nowy Europejski Bauhaus

• innowacyjne technologie zmniejszające emisje w wyniku zużycia
(np. hamulców, opon, nawierzchni dróg);
• systemy dostępu/ograniczenia ruchu drogowego (takie jak strefy
niskiej i zerowej emisji, i systemy opłat za korzystanie z dróg)
• wykorzystanie innowacyjnych platform logistycznych lub platform
mobilności pasażerów

Kto może być beneficjnetem LIFE?

Administracja

Uczelnie wyższe

Instytuty badawcze

Przedsiębiorstwa

Organizacje pozarządowe

Współpraca

Aspekty finansowe

Budżet projektu

< 500 000 EUR 5 000 000 EUR
bardzo rzadko

coraz więcej projektów

Finansowanie projektów LIFE
NAT / CE&QL / CLIMA

Komisja Europejska

NFOŚiGW

DOTACJA
DOTACJA

60 %

95%

kosztów kwalifikowanych

kosztów kwalifikowanych

35 %

kosztów kwalifikowanych

NFOŚiGW

NFOŚiGW

CET

POŻYCZKA

na wkład własny,

POŻYCZKA

na zapewnienie
płynności finansowej,

Inkubator projektów LIFE – ryczałt na
przygotowanie projektu i wniosku

Terminy naborów LIFE

NAT (SAP)

30.11.2021

CE&QL (SAP)

30.11.2021

CLIMA (SAP)

30.11.2021

CET (OP)

12.01.2022

Skąd czerpać informacje
https://cinea.ec.europa.eu/life_pl

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_pl

Strona KPK LIFE

https://www.gov.pl/web/nfosigw/program-life

https://www.youtube.com/nfosigw

ekonsultant@nfosigw.gov.pl

https://www.gov.pl/web/nfosigw/program-life
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Dziękuję za uwagę
Radosław Domagała

Z A P R A S Z A M Y

N A :

life@nfosigw.gov.pl

www.gov.pl/web/nfosigw/program-life

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

