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Inkubator wniosków LIFE 2021 

Narzędzie, w ramach którego możliwe jest dofinansowanie

prac związanych z przygotowaniem i złożeniem do KE w

ramach Programu LIFE wniosku o dofinansowanie projektu

dotyczącego działań standardowych



Obszar 

ŚRODOWISKO

Podprogram: 
Przyroda i różnorodność 
biologiczna

Podprogram: 
Gospodarka o obiegu 
zamkniętym i jakość życia

Obszar 

KLIMAT

Podprogram: 
Łagodzenie zmiany klimatu 
i przystosowanie się do niej

Podprogram: 
Przejście na czystą energię

Program LIFE 2021 – 2027 - obszary priorytetowe
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„projekty dotyczące działań standardowych” 

„projekty dotyczące działań standardowych” 

„projekty dotyczące działań standardowych” 

„inne działania” 



Rodzaje przedsięwzięć (PP LIFE Cz.1 pkt. 7.5)

1) przedsięwzięcia, które przyczyniają się do osiągnięcia celów Programu LIFE
określonych we właściwym dla danej perspektywy finansowej Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającym Program LIFE , w
zakresie realizowanym lub przynoszącym efekty na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wyszczególnione jako:

a) projekty dotyczące działań standardowych, 

b) projekty strategiczne;



Beneficjenci (PP LIFE Cz.1 pkt. 7.4)

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

• osoby prawne,

• jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym odrębne przepisy
przyznają zdolność prawną,

• państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej,

niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi.

Beneficjent Inkubatora wniosków LIFE musi być Beneficjentem koordynującym
przedsięwzięcia LIFE.



→ Wszystkie koszty niezbędne do przygotowania i złożenia do KE w ramach

Programu LIFE wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego działań

standardowych

→ Okres kwalifikowania kosztów: od ogłoszenia naboru wniosków przez NFOŚiGW

do daty zakończenia rozpatrywania wniosku LIFE przez Komisję Europejską

→ Koszty kwalifikowane rozliczane są w całości kwotami ryczałtowymi wg metody

uproszczonej

Koszty kwalifikowane (PP LIFE Cz.1 pkt. 6)



 Dotacja do 80 000 zł, lecz nie więcej niż 0,6% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE (PP
LIFE Cz.1 pkt. 7.2)

 W przypadku projektów, których przygotowanie uzyskało wsparcie w ramach poprzednich
naborów Inkubatora wniosków LIFE, dofinansowanie zostanie pomniejszone o kwotę dotychczas
wypłaconych środków (PP LIFE Cz.1 pkt. 7.2)

 Przedsięwzięcie międzynarodowe – wnioskodawca jest Beneficjentem koordynującym, a
kwalifikowane do dofinansowania są jedynie koszty działań prowadzonych lub przynoszących
efekty na terenie Polski ponoszone przez zarejestrowanych w Polsce: Beneficjenta koordynującego
lub Współbeneficjentów (PP LIFE Cz.1 pkt. 6)

Koszty kwalifikowane 
– intensywność dofinansowania (1)



Koszty kwalifikowane 

– intensywność dofinansowania (2) 

 Jeżeli dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy o pomocy de minimis lub
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (PP LIFE Cz.1 pkt 7.3)

 Minimalna kwota dotacji w ramach Inkubatora wniosków LIFE: 50 tys. zł, z wyłączeniem przypadków
obniżenia kwoty dofinansowania w wyniku zastosowania odpowiednich przepisów o pomocy publicznej lub
pomniejszeniem dotacji w związku z dofinansowaniem wypłaconym w ramach naboru 2020 (PP LIFE Cz.1 pkt.
7.3)

 W przypadku podprogramu Przyroda i różnorodność biologiczna, dofinansowanie projektów z zakresu
ochrony czynnej, które nie przewidują zaangażowania co najmniej dwóch współbeneficjentów z innych
Państw UE oraz nie będą realizowane dodatkowo na terenie co najmniej dwóch innych państw UE (kryterium
jakościowe dopuszczające nr I.2), obniżone zostanie do kwoty 50 tys. zł. (PP LIFE Cz.1 pkt. 8.4)



Wypłata dotacji (1) (PP LIFE Cz.1 pkt. 7.3)

→ wypłata dotacji w ramach Inkubatora wniosków LIFE następuje w formie ryczałtu - dla wniosków
objętych procedurą jednoetapową (bez etapu fiszki projektowej) w czterech transzach:

 20% kwoty dotacji po zawarciu umowy z Wnioskodawcą

 40% kwoty dotacji po złożeniu pełnego wniosku LIFE

 30% kwoty dotacji po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania przez KE

 10% kwoty dotacji po podpisaniu umowy dofinansowania projektu LIFE z KE



Wypłata dotacji (2) (PP LIFE Cz.1 pkt. 7.3)

→ wypłata dotacji w ramach Inkubatora wniosków LIFE następuje w formie ryczałtu - dla wniosków
objętych procedurą dwuetapową (fiszka projektowa + pełen wniosek) w pięciu transzach:

 20% kwoty dotacji po zawarciu umowy z Wnioskodawcą

 10% kwoty dotacji po uzyskaniu > 50% punktów w wyniku oceny fiszki projektowej LIFE przez KE

 30% kwoty dotacji po zaproszeniu KE do przedłożenia pełnego wniosku LIFE

 30% kwoty dotacji po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania przez KE

 10% kwoty dotacji po podpisaniu umowy dofinansowania projektu LIFE z KE

UWAGA! Nie dotyczy naboru w 2021 roku



W przypadku projektów których przygotowanie uzyskało wsparcie w

ramach poprzednich naborów Inkubatora wniosków LIFE, pomniejszenie

dofinansowania następuje poprzez odpowiednie anulowanie bądź

zmniejszenie pierwszych w kolejności transz wypłat dofinansowania.

Wypłata dotacji (3) (PP LIFE Cz.1 pkt. 7.3)



Składanie wniosków

→ Termin: od 22.04.2021 r. do 15.06.2021 r.

→ Wnioski należy przygotować w Generator wniosków o dofinansowanie (GWD): http://www.gwd.nfosigw.gov.pl

→ Wniosek składa się:

 w wersji elektronicznej przez GWD, przy użyciu podpisu elektronicznego

 w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu elektronicznego oprócz przesłania wersji elektronicznej w GWD składa się

również wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i podpisany zgodnie z

zasadami reprezentacji wnioskującego

→ 1 przedsięwzięcie = 1 wniosek

→ Regulamin naboru wniosków

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-
life/inkubator-wnioskow-life-2021/

http://www.gwd.nfosigw.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/inkubator-wnioskow-life-2021/


Z A P R A S Z A M Y  N A : www.nfosigw.gov.pl/life                               NFOŚiGW                              Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dziękuję za uwagę
life@nfosigw.gov.pl


