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Ale najpierw kilka słów o poprzednim naborze…



LIFE Climate Action 2020 (CLIMA):

• Zakończenie naboru: 06 października 2020 r.

• Zawiadomienie wnioskodawców: 3 marca 2021 r.

• Rewizja i podpisanie umów o dotację: do lipca 2021 r.

LIFE Enviroment and Nature 2020 (ENV/GIE/NAT):

• Powiadomienie o wynikach I etapu: 10 listopada 2020 r.

• Termin składania pełnych wniosków: 15 lutego 2021 r.

• Zawiadomienie wnioskodawców: 17-28 maja 2021 r.

• Rewizja i podpisanie umów o dofinansowanie: czerwiec-sierpień 2021 r.

Nabór 2020



LIFE Call 2020

Program na rzecz Środowiska

Wpłynęło 1534 fiszek: 

• 845  LIFE Environment and Resource Efficiency(+30%)

• 420  LIFE Nature and Biodiversity (+18%)

• 244  LIFE Governance and Information (+30%)

Przeszło do drugiego etapu 290 fiszek :

• 131 LIFE Environment and Resource Efficiency (15%*)

• 138 LIFE Nature and Biodiversity (33%*)

• 26 LIFE Governance and Information (9%*)

* w stosunku do liczby złożonych fiszek



Wyniki pierwszego etapu



112 wniosków otrzymało rekomendację finansowania

• 45+3* Environment and Resource Efficiency (40%)

• 40+14* Nature and Biodiversity (43%)

• 8+2* Governance and Information (36%)

Wyniki drugiego etapu:

* Lista główna i rezerwowa
w stosunku do liczby złożonych pełnych wniosków



Distribution of Proposals* by MSs (coordinator only) - TPs
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Distribution of Proposals* by MSs - TPs 
(coordinator or associated beneficiaries )
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Wpłynęło 258 wniosków ( ~57%)

• 110 Climate Adaptation ( 65%)

• 104 Climate Mitigation ( 61%)

• 44 Governance & Information ( 32%)

Call 2020 Climate Sub-Programme



Call 2020 Climate Sub-Programme

.

53 wniosków otrzymało rekomendację finansowania:

• 22 + 5* CCA

• 23 + 6*  CCM

• 8 + 2* GIC

* Lista główna i rezerwowa



Otwarte Nabory LIFE 2021



Podprogram Typ projektu Procedura Termin

Przyroda i bioróżnorodność SAP Jednoetapowa 30 listopada 2021

Gospodarka o obiegu zamkniętym i 
jakość życia

SAP Jednoetapowa 30 listopada 2021

Łagodzenie zmian klimatu i 

adaptacja

SAP Jednoetapowa 30 listopada 2021

Przyroda i bioróżnorodność SNAP

Dwuetapowa

Fiszka do 

19 października 2021

Pełny wniosek do

7 kwietnia 2022 r

Gospodarka o obiegu 
zamkniętym i jakość życia

SIPŁagodzenie zmian klimatu i 

adaptacja

Przyroda i bioróżnorodność

TA-PP Jednoetapowa 22 września 2021

Gospodarka o
obiegu zamkniętym

i jakość życia
Łagodzenie zmian klimatu i 

adaptacja

Wszystkie NGO-OG Dwuetapowa 28 września 2021 (SGA+FPA)

Przejście na czystą energię OA Jednoetapowa 12 stycznia 2022



• Rozporządzenie LIFE  

• Wieloletni program prac na lata 2021–2024

dla programu LIFE

(LIFE Multiannual Work Programe)

• Wzór umowy o przyznanie dotacji

(model grant agreement)

• Call Document (Nowość)



Call Document



Struktura

0. Introduction
1. Background
What is the LIFE Programme?
Nature and Biodiversity
Circular Economy and Quality of Life
Climate Change Mitigation and Adaptation
Clean Energy Transition

2. Type of action — Objectives — Themes and
priorities — Activities that can be funded —
Expected impact
Type of action
Objectives
Scope — Activities that can be funded
Expected impact
Funding rate
Additional conditions

3. Available budget

4. Timetable and deadlines

5. Admissibility and documents

6. Eligibility
Eligible participants (eligible countries)
Consortium composition
Eligible activities

Geographic location (target countries)

7. Financial and operational capacity and
exclusion
Financial capacity
Operational capacity

Exclusion

8. Evaluation and award procedure

9. Award criteria

Priorytety



Call document structure (2)

10. Legal and financial set-up of the Grant Agreements (n/a for FPA)
Starting date and project duration
Milestones and deliverables
Form of grant, funding rate and maximum grant amount
Budget categories and cost eligibility rules
Reporting and payment arrangements
Prefinancing guarantees
Certificates
Liability regime for recoveries
Provisions concerning the project implementation
Other specificities

Non-compliance and breach of contract

11. How to submit an application

12. Help

13. Important



Formularze



• Formularz SAP, OAG 

• Formularz SIP and SNAP

• Formularz TA PP

• Formularz FPA /SGA NGOs

Nowość: Wnioski należy złożyć via EU “Funding & tender 

opportunities” portal

Nowe typy formularzy



• Part A: Administrative Forms > generated from your information in the Portal Submission 

System (formularz administracyjny)

• Part B: Technical Description > uploaded as pdf (+annexes) in Submission System  

(formularz techniczny z aneksami)

• Part C: Key Performance Indicators (KPI)

Struktura wniosku



Award Criteria



Wnioski będą oceniane pod kątem 4 kryteriów:

1) Relevance
2) Quality
3) Impact 
4) Resources 

Możliwe punkty bonusowe:

• Synergies between LIFE sub-programmes

• Outermost Regions and areas with specific needs and 
vulnerabilities 

• Up-scaling results of other European Union funded 
projects

• Exceptional catalytic potential

• Tansnational cooperation among Member States 

Nowe kryteria oceny wniosków

• Za każde kryterium przyznawane są 

punkty od 0 do 20, a punktacja 

kryterium „Wpływ” otrzymuje wagę 

1,5.

• Punkty bonusowe są oparte na 

kryterium tak/nie. Nie przewiduje się

stopniowania: każdemu wnioskowi 

przypisuje się 0 lub 2 punkty

bonusowe

Uwaga: w niektórych naborach nie ma punktów bonusowych 



Concept Note stage

Strategic Integrated Projects (SIPs) 
Strategic Nature Projects (SNAPs)

Kryteria

Full proposal stage award criteria

1) Relevance

2) Quality

3) Complementary funding

4) Impact 

5) Resources 

• Za każde kryterium przyznawane są 

punkty od 0 do 20, wszystkie maja tę 

samą wagę .

• To są kryteria tak/nie. Fiszka musi spełniać 

wszystkie cztery kryteria, aby wnioskodawca 

został zaproszony do przedstawienia pełnego 

wniosku.

1) Implementation of eligible plans or 

strategies 

2) Territorial coverage

3) Coordination of complementary funds

4) Involvement of key stakeholders



Wnioski będą oceniane pod kątem 5

kryteriów: 

1) Relevance.

2) EU policy shaping.

3) EU policy implementation.

4) Sensor function.

5) Organizational development.

Operating grants

Kryteria

Każde kryterium będzie punktowane w

zakresie od 0 do 20 punktów.

Punktacja kryterium 4) „Sensor function”

otrzyma wagę 0,25.

Punktacja kryterium 5) „Organisational

development” otrzyma wagę 0,75.



Admissibility and Eigibility



• Wnioski należy składać przed upływem terminu naboru

• Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego systemu 

składania wniosków w portalu Funding & Tennders Portal

• Wnioski (w tym załączniki i dokumenty uzupełniające) należy składać na formularzach 

dostępnych w systemie składania wniosków

• Akronim projektu — akronim projektu musi zawierać słowo LIFE.

• Wniosek musi być czytelny i możliwy do wydrukowania.

• Należy przestrzegać limitu stron - prosimy nie usuwać instrukcji z formularzy 

zgłoszeniowych, aby uzyskać więcej miejsca

All LIFE 2021 Calls
Admissibility Criteria



All LIFE 2021 Calls
Eligibility Criteria

Wnioskodawcy (beneficjenci i podmioty powiązane) muszą:

• być osobami prawnymi (organami publicznymi lub prywatnymi)

• mieć siedzibę w jednym z kwalifikujących się krajów, tj.:

Państwa członkowskie UE (w tym kraje i terytoria zamorskie (KTZ))

kraje spoza UE: kraje stowarzyszone z programem LIFE (kraje stowarzyszone) lub 
kraje, które są w trakcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu i w których umowa wchodzi 
w życie przed podpisaniem dotacji

• Koordynator musi mieć siedzibę w jednym z krajów wymienionych powyżej.

• Beneficjenci i podmioty powiązane muszą zarejestrować się w Rejestrze Uczestników –
przed złożeniem wniosku

.



• UWAGA: Poszczególne nabory mogą mieć dodatkowe kryteria, które należy 

spełnić (np. dotyczące liczby beneficjentów w konsorcjum projektu, wymagania 

dotyczące beneficjenta koordynującego itp.) 

• Te wymogi są opisane w call document właściwym dla danego naboru. 



All LIFE 2021 Calls
Eligibility Criteria

Zakre geograficzny projektu (kraje docelowe)

Wnioski muszą odnosić się do działań odbywających się w kwalifikujących się krajach. Działania poza 

UE muszą być niezbędne do osiągnięcia unijnych celów środowiskowych i klimatycznych oraz 

zapewnić skuteczność interwencji prowadzonych na terenie UE (np. działania mające na celu ochronę 

ptaków wędrownych na zimowiskach, działania realizowane na rzece transgranicznej, czy projekty 

prowadzone w celu rozwiązywanie problemów środowiskowych, których nie można skutecznie 

rozwiązać, bez współpracy z krajami spoza UE).



All LIFE 2021 Calls
Eligibility Criteria

Następujące działania nie kwalifikują się do finansowania w ramach programu LIFE:

• badania naukowe;

• ustawowe obowiązki właściwego organu;

• działania wykraczające poza okres trwania projektu;

• działania, które nie są wyraźnie związane z celem (celami) projektu,

• Wymagane prawnie działania rekompensujące zniszczenie środowiska



Kilka słów o budżecie i 
kosztach kwalifikowalnych



• Part A – sumaryczna tabela budżetowa do wypełnienia online

• Annex - Szczegółowy budżet według kategorii kosztów => można grupować 

drobne pozycje kosztów, dla głównych pozycji kosztów należy dodać osobną 

linię



Indirect costs

B. Subcontracting costs E. Indirect costs
3 

Funding rate %
4

Maximum EU 

contribution
5 

Requested EU 

contribution

A.5 Volunteers B. Subcontracting C.1 Travel and subsistence C.2 Equipment
C.3 Other goods, works and 

services
D.2 Land purchase E.  Indirect costs

Forms of funding Actual costs Unit costs
7

Unit costs
7 Actual costs Actual costs Actual costs Actual costs [Actual  costs] Actual costs Flat-rate costs

8

a1 a3 a4 b c1 c2 c3 [d1a] d2

e = 

flat-rate * (a1 + a3 + b + c1 + 

c2 + c3  + d1a)

f = 

a+b+c+d+e
U g = f*U% h m

1 – [short name beneficiary]

1.1 – [short name affiliated entity]

2 – [short name beneficiary]

2.1 – [short name affiliated entity]

X – [short name associated partner]

Total consortium

Maximum grant 

amount
6Total costs

A.4 SME owners and 

natural person 

beneficiaries

A.1  Employees (or 

equivalent)

A.2 Natural 

persons under A.3 Seconded 

persons

D.1 Financial 

support to third 

parties

EU contribution to eligible costs

ESTIMATED BUDGET FOR THE ACTION

A. Personnel costs

Direct costs

D. Other cost categories

Estimated eligible
1 costs (per budget category) Estimated EU contribution

2

C. Purchase costs

P.M. X% of direct costs (except 

volunteers and land purchase)

Establishing your Project Budget (2) – Part A



Establishing your Project Budget (2) – Annex

(add here your proposal's acronym)

Subcontracting

Estimated Costs Work Package No

(EUR) (from your work plan)

0 €

If subcontracting for the entire project goes 

beyond 30% of the total eligible costs, give 

specific reasons.

Other direct costs

Participant Number/Short Name (1) Cost (€)

Travel & subsistence

Equipment 

Other goods, works and services

Infrastructure

Financial support to third parties

Land purchase

Total 0 €

Give details on subcontracted action tasks (if any) and explain the reasons why (as opposed to direct implementation by the participants). 

Subcontracting — Subcontracting means the implementation of action tasks, i.e. specific tasks which are part of the action and are described in Annex 1 of the Grant Agreement.

Note: Subcontracting concerns the outsourcing of a part of the action to a party outside the Consortium. It is not simply about purchasing goods or services. We normally expect that the participants to have sufficient

operational capacity to implement the project activities themselves. Sub-contracting should therefore be exceptional.

Include only subcontracts that comply with the rules (i.e. best value for money and no conflict of interest; coordinator tasks can normally not be subcontracted). 

Participant Number/Short Name 

Subcontract Description Justification

(Describe scope of subcontract) (Why is subcontracting necessary?)

Detailed Budget Table 

Total estimated costs

Insert text

Please complete the table below for each participant. If required add further tables at the end of this work sheet (one per participant).

Please ensure that sufficient details are provided in part B. For major cost items add lines below, in order to provide a detailed breakdown within one cost category.

Justification



• Koszty personelu

• Koszty podwykonawstwa / pomoc zewnętrzna

• Koszty zakupu sprzętu

Ułatwienia w następujących kategoriach 



• Obliczanie kosztów osobowych:

Maksymalnie 215 dni na osobę rocznie (rzeczywiste 

wynagrodzenie/standardowy czas produkcyjny)

Kwalifikowalne i oparte na kosztach jednostkowych koszty właścicieli MŚP

• Karty czasu pracy rejestrują TYLKO czas spędzony na pracy w projekcie

• Nowe rozporządzenie LIFE => zasada 2% już nie obowiązuje

• Koszt pracy wolontariuszy może być wkładem własnym

Koszty personelu



• Otwarte przetargi nie są już wymogiem dla beneficjentów niepublicznych, 

chyba że wymagają tego ich wewnętrzne przepisy.

• Nadal obowiązują standardowe warunki zakupu towarów (kwalifikowalność, 

praktyka zakupowa, najlepszy stosunek jakości do ceny, brak konfliktu 

interesów)

pomoc zewnętrzna / zakup sprzętu



• Koszt dużej infrastruktury nadal nie jest kwalifikowalny w programie LIFE/

• Ale program LIFE dopuszcza finansowanie drobnej infrastruktury niezbędnej 

do osiągniecia celów projektu (np. kładki dla zwierząt). Call document nie 

określa limitu kosztu takiej infrastruktury. 

Infrastruktura



We wniosku należy uwzględnić: 

• Oczekiwane rezultaty i uzasadnienie finansowania mini-grantów względem 

celów projektu LIFE;

• Sposób naboru (np. kryteria wyboru podmiotu, lokalnych inicjatyw); 

• Listę działań, na które strony trzecie mogą otrzymać wsparcie finansowe.

Mini-granty dla stron trzecich w ramach projektu LIFE



Strona LIFE 

https://cinea.ec.europa.eu/life_en

Wirtualny dzień informacyjny LIFE

Na kanale Youtube LIFE

Pytania i odpowiedzi sesja na żywo z zespołem LIFE w CINEA  już we wrześniu 

Więcej informacji

https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://www.youtube.com/channel/UC-htisi9TeqdRkTTpNtznrg


Powodzenia!


