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KE zatwierdzi?a finansowanie dla 248 nowych projektów w ramach programu LIFE+. Obejmuj?
one dzia?ania w zakresie ochrony przyrody i zmian klimatycznych, polityki dotycz?cej
?rodowiska oraz informacji i komunikacji. Projekty wi??? si? z inwestycjami rzadu 556,4 mln
euro, z czego 281,4 mln euro zapewni UE. 30,8 miliona euro przypadnie na 12 projektów z
Polski.

Komisarz ds. ?rodowiska Janez Poto?nik powiedzia?: Program LIFE+ zapewnia niezb?dne
wsparcie finansowe dla innowacyjnych projektów. Nowe projekty wnios? du?y wk?ad w
ochron?, zachowanie i wzmacnianie naturalnego kapita?u Europy. B?d? tak?e wspiera?
realizacj? celu, jakim jest przekszta?cenie UE w zasobooszcz?dn?, bardziej ekologiczn? i
konkurencyjn? gospodark?.
Komisarz ds. dzia?a? w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard powiedzia?a: Ciesz? si?, ?e w
tym roku potwierdzono, ?e coraz wi?ksza cz??? projektów LIFE b?dzie wnosi? wk?ad w
dzia?ania na rzecz klimatu. Nie zamierzamy jednak na tym poprzesta?. W nowym programie
LIFE na lata 2014–2020 ponad 850 mln euro b?dzie przeznaczone na dzia?ania w dziedzinie
klimatu. Oznacza to oko?o trzykrotny wzrost ?rodków finansowych na dzia?ania w tej
dziedzinie.
W odpowiedzi na ostatnie zaproszenie do sk?adania wniosków, którego termin up?yn?? we
wrze?niu 2012 r., Komisja otrzyma?a 1 159 zg?osze?.
Projekty LIFE+ (fundusz Unii Europejskiej na rzecz ?rodowiska) dotycz?ce
ochrony przyrody i ró?norodno?ci biologicznej poprawiaj? stan ochrony
zagro?onych gatunków i siedlisk. Spo?ród 258 otrzymanych wniosków Komisja
wybra?a do finansowania 92 projekty zg?oszone przez partnerstwa organizacji
ochrony ?rodowiska, organy rz?dowe i inne podmioty. S? one realizowane przez
beneficjentów w 24 pa?stwach cz?onkowskich i wi??? si? z inwestycjami o ??cznej
kwocie 247,4 mln euro, z czego ok. 139,3 mln euro zapewni UE. Wi?kszo?? (82) to
projekty dotycz?ce ochrony przyrody, przyczyniaj?ce si? do wdro?enia dyrektywy ptasiej lub
siedliskowej i sieci Natura 2000. Pozosta?e 10 to programy pilota?owe obejmuj?ce szersze
zagadnienia z zakresu ró?norodno?ci biologicznej (projekty w ramach komponentu LIFE+
dotycz?cego ró?norodno?ci biologicznej).
Projekty w ramach komponentu LIFE+ „polityka i zarz?dzanie w zakresie ?rodowiska” to
projekty pilota?owe, które przyczyniaj? si? do opracowania innowacyjnych za?o?e? polityki,
technologii, metod i instrumentów. Spo?ród 743 otrzymanych wniosków Komisja wybra?a do
finansowania 146 projektów zg?oszonych przez ró?nego typu organizacje sektora publicznego i
prywatnego. Wy?onione projekty s? realizowane przez beneficjentów w 18 pa?stwach
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cz?onkowskich i wi??? si? z inwestycjami o ??cznej kwocie 298,5 mln euro, z czego ok. 136,8
mln euro zapewni UE.
W ramach tego komponentu Komisja przeznaczy ponad 34,6 mln euro na 29 projektów
dotycz?cych bezpo?rednio walki ze zmian? klimatu, o ??cznym bud?ecie wynosz?cym 81,1
mln euro. Ponadto wiele innych projektów koncentruj?cych si? na innych zagadnieniach b?dzie
równie? mia?o po?redni wp?yw na emisje gazów cieplarnianych.
Inne wa?ne obszary, na których koncentruj? si? projekty, to woda, odpady, zasoby naturalne,
chemikalia, ?rodowisko miejskie oraz gleba i jako?? powietrza.
Projekty LIFE+ dotycz?ce informacji i komunikacji s?u?? rozpowszechnianiu informacji i
zwi?kszaniu ?wiadomo?ci w zakresie ochrony ?rodowiska. Spo?ród 158 otrzymanych wniosków
Komisja wybra?a 10 projektów zg?oszonych przez szereg organizacji z sektora publicznego i
prywatnego zajmuj?cych si? ochron? przyrody i ?rodowiska. S? one realizowane dziewi?ciu
pa?stwach cz?onkowskich i wi??? si? z inwestycjami o ??cznej kwocie 10,5 mln euro, z czego
ok. 5,2 mln euro zapewni UE.
Cztery z 10 projektów dotycz? popularyzowania wiedzy na temat zagadnie? przyrodniczych i z
zakresu ró?norodno?ci biologicznej, a pozosta?e sze?? – innych kwestii z dziedziny ochrony
?rodowiska, takich jak zmiana klimatu, efektywne gospodarowanie zasobami i zapobieganie
zanieczyszczeniu wybrze?y.
Kontekst
W dniu 27 czerwca 2013 r. w Brukseli osi?gni?to nieformalne porozumienie w sprawie
kolejnego okresu finansowania programu LIFE (2014-2020). Zmiany obejmuj? specjaln? cz???
po?wi?con? ?agodzeniu zmian klimatu i dostosowaniu si? do nich oraz now? kategori?
finansowania dla „projektów zintegrowanych”. Powinno to poprawi? wdra?anie prawodawstwa
w zakresie ochrony ?rodowiska, umo?liwiaj?c zwi?kszenie skali projektów poprzez mobilizacj?
dodatkowych ?rodków z funduszy unijnych, krajowych i prywatnych. Aby porozumienie
zamieni?o si? w odpowiednie przepisy, konieczna jest obecnie formalna zgoda Parlamentu
Europejskiego i Rady.
LIFE+ to instrument finansowy Unii Europejskiej na rzecz ?rodowiska o ??cznym bud?ecie na
lata 2007–2013 wynosz?cym 2,14 mld euro. Raz do roku Komisja og?asza zaproszenie do
sk?adania wniosków na projekty LIFE+.
Dodatkowe informacje
Podsumowanie wszystkich nowych projektów finansowanych w ramach
programu LIFE+, w podziale na kraje:MEMO/13/638 (+ za??cznik z opisem projektów
dotycz?cych Polski)
Wi?cej informacji dotycz?cych LIFE+ i szczegó?owe informacje na temat 20 lat programu LIFE
mo?na znale?? na nast?puj?cej stronie internetowej:
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http://ec.europa.eu/life
Mo?na równie? skontaktowa? si? z odpowiednimi organami krajowymi:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
Za??cznik
Projekty LIFE+ w Polsce w 2012 r.
Polska – 12 projektów (30,8 mln euro)

LIFE+ polityka i zarz?dzanie w zakresie ochrony ?rodowiska (2 projekty – 4,9 mln euro)
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LIFE+ przyroda (9 projektów – 24,9 mln euro)
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Life Szachownica/PL (Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Katowicach):
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hibernacji nietoperzy. Kontakt:adam.skwara.katowice@rdos.gov.pl
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