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• opracowanie, prezentowanie i propagowanie innowacyjnych technik, metod i podejść 

(włączając rozwiązania oparte na naturze i podejście ekosystemowe) do realizacji 

celów ustawodawstwa i polityk Unii w dziedzinie ochrony przyrody i różnorodności 

biologicznej, oraz przyczynianie się do rozwoju bazy wiedzy i stosowania 

najlepszych praktyk, w szczególności związanych z przyrodą i różnorodnością 

biologiczną, w tym przez wspieranie sieci Natura 2000;

• wspieranie rozwoju, realizacji, monitorowania i egzekwowania odpowiednich 

przepisów i polityk Unii w dziedzinie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, w 

tym poprzez poprawę zarządzania na wszystkich poziomach, w szczególności 

poprzez zwiększanie zdolności podmiotów publicznych i prywatnych oraz 

zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, także biorąc pod uwagę możliwy 

wkład, jaki wnosi nauka obywatelska;

• pełnienie roli katalizatora we  wprowadzaniu na dużą skalę udanych rozwiązań/ 

podejść mających na celu wdrażanie stosownych przepisów i polityk Unii w 

dziedzinie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, poprzez powielanie 

rezultatów, włączanie powiązanych celów do innych polityk i do praktyk sektora 

publicznego i prywatnego, uruchamianie inwestycji oraz poprawę dostępu do 

finansowania.

Przewidywane cele WPP
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Obszar interwencji: „Przestrzeń dla natury”

obszarowe działania ochronne lub odtworzeniowe

Obszar interwencji: „Ochrona naszych gatunków”

inne działania niż „obszarowe”

Przewidywane obszary interwencji



GATUNKI I SIEDLISKA OBJĘTE DYREKTYWĄ SIEDLISKOWĄ UE:
o niekorzystnym i pogarszającym się stanie ochrony, w szczególności gdy stan ich ochrony 
jest zły i pogarszający się (U2-) zarówno na poziomie UE i na poziomie krajowych regionów 
biogeograficznych, w których projekt jest realizowany.

GATUNKI PTAKÓW ORAZ GATUNKI I SIEDLISKA NIEOBJĘTE PRAWODAWSTWEM UE DOTYCZĄCYM

PRZYRODY

które należą do kategorii wyższego ryzyka wyginięcia (w szczególności: zagrożone lub gorsze) na 
odpowiednich europejskich czerwonych listach siedlisk lub gatunków (lub, w przypadku regionów 
najbardziej oddalonych UE oraz krajów i terytoriów zamorskich, na światowych czerwonych listach IUCN).

Przewidywane priorytety



3.

W przypadku podprogramu Przyroda i różnorodność biologiczna:*  

 Przedsięwzięcie spełnia warunki ubiegania się o dofinasowanie z Programu LIFE na 
poziomie 75% kosztów kwalifikowanych zgodnie ze wskazaniami WPP, lub

 Przedsięwzięcie służy poprawie stanu ochrony znaczącej powierzchni chronionego 
siedliska przyrodniczego na obszarach Natura 2000 
(≥ 8% krajowej powierzchni danego siedliska położonego w granicach Natura 2000 
lub ≥2% europejskiej powierzchni danego siedliska położonego 
w granicach Natura 2000 lub ≥100 ha), lub

 Przedsięwzięcie służy poprawie stanu ochrony znaczącej populacji chronionego 
gatunku na obszarach Natura 2000 (≥ 8% krajowej populacji 
w granicach obszarów Natura 2000 lub ≥2% europejskiej w granicach obszarów 
Natura 2000, lub

 Przedsięwzięcie służy poprawie stanu ochrony ≥10% udokumentowanych stanowisk 
/ostoi gatunku w granicach krajowej sieci Natura 2000 lub

 Przedsięwzięcie służy przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania gatunków obcych w skali 
co najmniej ponadregionalnej, zgodnie z priorytetową tematyką projektów LIFE dla 
gatunków obcych (wymagana pozytywna opinia GDOŚ), lub

 Przedsięwzięcie służy realizacji celów Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030, zgodnie z priorytetową tematyką projektów LIFE dla podprogramu Przyroda i 
różnorodność biologiczna, lub

 Przedsięwzięcie dotyczy projektu wspierającego zarządzanie lub instrumentów 
prawnych służących ochronie przyrody, o zasięgu 
co najmniej krajowym, zgodnie z Wieloletnim Programem Prac.

Inkubator wniosków LIFE
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75% kosztów kwalifikowanych
- wszelkie siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym chronione w ramach dyrektywy 92/43 / EWG 

(dyrektywa siedliskowa UE), wymienione w odpowiednich załącznikach do tej dyrektywy;

- wszelkie gatunki ptaków uznane za „priorytetowe do finansowania” przez Komitet ds. Dostosowania do Postępu 
Naukowo-Technicznego, ustanowiony zgodnie z art. 16 dyrektywy 2009/147 / WE (dyrektywa ptasia);

- każdy typ siedliska lub gatunki wymienione w załącznikach do dyrektywy siedliskowej, których stan ochrony 
został oceniony jako zły i wykazujący tendencję spadkową (U2-) w najnowszych dostępnych ocenach regionów 
biogeograficznych na poziomie UE i krajowym

- każdy typ siedliska lub gatunki (inne niż gatunki ptaków), których stan 
zagrożenia na poziomie UE został oceniony jako „zagrożony” lub gorszy 
w najbardziej aktualnej opublikowanej wersji europejskich czerwonych 
list gatunków lub siedlisk.

- wszelkie inne siedliska lub gatunki na terytoriach nieobjętych europejskimi 
czerwonymi listami gatunków i siedlisk przyrodniczych, których stan 
zagrożenia został oceniony jako „zagrożony” lub gorszy w najbardziej 
aktualnej opublikowanej wersji globalnej Czerwonej Listy gatunków IUCN lub siedliska.

1
Przewidywana tematyka projektów

100 % działań



75% kosztów kwalifikowanych

Lista zagrożonych* gatunków zwierząt w Polsce (wg raportów europejskiej Czerwonej listy)

Status na Czerwonej 
liście

Rodzina Rodzaj Gatunek Nazwa polska
(/zwyczajowa)

EU EU 27
Endemiczny 
w Europie?

Endemiczny 
dla EU 27?

PŁAZY -

PSZCZOŁY Apidae Bombus Bombus cullumanus trzmiel zachodni CR CR Nie Nie

PTAKI Accipitridae Clanga Clanga clanga orlik grubodzioby EN CR Nie Nie

MOTYLE -

WAŻKI -

RYBY MORSKIE Lamnidae Lamna Lamna nasus lamna śledziowa CR - Nie -

RYBY SŁODKOWODNE Anguillidae Anguilla Anguilla anguilla węgorz europejski CR CR Nie Nie

MIĘCZAKI SŁODKOWODNE Margaritiferidae Margaritifera Margaritifera margaritifera - CR CR - -

MIĘCZAKI LĄDOWE -

GADY -

CHRZĄSZCZE 
SAPROKSYLICZNE

Cucujoidae Cucujus Cucujus haematodes zgniotek szkarłatny EN CR - -

PROSTOSKRZYDŁE -

Rząd EU 25

SSAKI Carnivora Mustela Mustela lutreola norka europejska EN CR - -

*Legenda

Threatened categories Kategorie zagrożenia

Regionally Extinct (RE) regionalnie wymarłe

Critically Endangered (CR) krytycznie zagrożone

Endangered (EN) zagrożone



75% kosztów kwalifikowanych

Lista gatunków zagrożonych* roślin w Polsce (wg raportów europejskiej Czerwonej listy)

Status na Czerwonej 
liście

Rodzina Rodzaj Gatunek Nazwa polska
(/zwyczajowa)

EU EU 28
Endemiczny 
w Europie?

Endemiczny 
dla EU 28?

DRZEWA -

MCHY, WĄTROBOWCE, 
GLEWIKI

Pottiaceae Hilpertia Hilpertia velenovskyi ślimakobrzeżek lessowy CR CR Nie Nie

Scapaniaceae Scapania Scapania scapanioides skapanka drobna CR CR Tak Nie

Leskeaceae Haplocladium Haplocladium microphyllum łodyżkowiec drobnolistny CR DD Nie Nie

ROŚLINY LECZNICZE -

WIDŁAKI, PAPROCIE -

ENDEMICZNE KRZEWY -

EU 27

ROŚLINY NACZYNIOWE -

EU 27

ROŚLINY LECZNICZE -

*Legenda

Threatened categories Kategorie zagrożenia

Critically Endangered (CR) krytycznie zagrożone

Data Deficient (DD) brak danych



Unijne dyrektywy: ptasia i siedliskowa

Projekty dotyczące poprawy stanu ochrony lub odwrócenia negatywnych trendów w zakresie gatunków i

siedlisk mających znaczenie dla UE, w szczególności gdy takie projekty realizują cele i środki określone w

krajowych lub regionalnych priorytetowych ramach działań (PAF). W szczególności:

• W odniesieniu do obszaru interwencji „Przestrzeń dla przyrody” projekty, które koncentrują swoje

działania na realizacji założonych celów ochrony dla istniejących obszarów Natura 2000, poprawiających

stan gatunków i siedlisk, dla których wyznaczone są te obszary.

• W odniesieniu do obszaru interwencji „Ochrona naszych gatunków” projekty, które koncentrują się na

zmniejszaniu śmiertelności tych gatunków (np. trucie, nielegalne zabijanie, przyłowy), zapobieganiu

konfliktom interesariuszy, poprawie akceptacji i promowaniu współistnienia z gatunkami chronionymi.

Przewidywana tematyka projektów



• Przedsięwzięcie służy poprawie stanu ochrony znaczącej powierzchni 
chronionego siedliska przyrodniczego na obszarach Natura 2000 

(≥ 8% krajowej powierzchni danego siedliska położonego w granicach 
Natura 2000 lub ≥2% europejskiej powierzchni danego siedliska 
położonego w granicach Natura 2000 lub ≥100 ha), lub

• Przedsięwzięcie służy poprawie stanu ochrony znaczącej populacji 
chronionego gatunku na obszarach Natura 2000 (≥ 8% krajowej populacji 
w granicach obszarów Natura 2000 lub ≥ 2% europejskiej w granicach 
obszarów Natura 2000, lub

• Przedsięwzięcie służy poprawie stanu ochrony ≥ 10% udokumentowanych 
stanowisk /ostoi gatunku w granicach krajowej sieci Natura 2000

2
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Inkubator kryteria przyroda



Priorytety wsparcia LIFE w ramach rozporządzenia w sprawie inwazyjnych gatunków

obcych

• inwazyjne gatunki obce wpisane na listę inwazyjnych gatunków obcych stwarzających

zagrożenie dla Unii zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 i / lub

inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla państwa członkowskiego lub regionu

zgodnie z art. 12 lub 11 Rozporządzenia odpowiednio; lub

• inne inwazyjne gatunki obce, które negatywnie wpływają na stan lub trendy ochrony

gatunków i siedlisk o znaczeniu dla UE (w szczególności na obszarach Natura 2000),

innych zagrożonych gatunków chronionych na mocy prawodawstwa UE lub gatunków

znajdujących się na czerwonych listach UE lub na świecie.

5
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Priorytety wsparcia w ramach programu LIFE w ramach Europejskiej Strategii

Bioróżnorodności do 2030 r .:

a) utworzenie spójnej sieci obszarów chronionych (osiągnięcie celu 30% i 10%)

• projekty dotyczące zwiększenia udziału obszarów lądowych lub morskich UE objętych

ochroną

• projekty służące zwiększeniu udziału lądowego lub morskiego obszaru UE objętego ścisłą

ochroną

6
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Priorytety wsparcia w ramach programu LIFE w ramach Europejskiej Strategii

Bioróżnorodności do 2030 r .:

b) wdrażanie unijnych celów w zakresie przywracania właściwego stanu przyrody w

odniesieniu do gatunków i siedlisk przyrodniczych

aby do 2030 r. nie pogorszyły się trendy i stan ochrony wszystkich chronionych siedlisk i

gatunków

po złożeniu przez państwa członkowskie deklaracji lub zobowiązań w odniesieniu do

powyższych celów, projekty, które koncentrują się na realizacji złożonych zobowiązań lub

deklaracji, w tym poprzez podejście ponadnarodowe lub transgraniczne, otrzymują

priorytet przy wnioskowaniu o środki LIFE.

6
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Priorytety wsparcia w ramach programu LIFE w ramach Europejskiej Strategii

Bioróżnorodności do 2030 r .:

c) odtwarzanie zdegradowanych i bogatych w węgiel ekosystemów; zapobieganie klęskom

żywiołowym i ograniczanie ich skutków

• odbudowa zdegradowanych lub bogatych w węgiel ekosystemów są traktowane

priorytetowo w ramach Programu LIFE. W przypadku lasów - propozycje mające na celu

przywrócenie lasu do struktury, składu i funkcjonowania lasu pierwotnego.

• tworzenie zielonej i niebieskiej infrastruktury zgodnie z wytycznymi UE , a także na

innych rozwiązaniach opartych na przyrodzie oraz działania w zakresie odtworzeniowych,

które pomogłyby w zapobieganiu lub ograniczaniu skutków klęsk żywiołowych, są

traktowane priorytetowo przy wnioskowaniu o środki LIFE.

6
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Priorytety wsparcia w ramach programu LIFE w ramach Europejskiej Strategii

Bioróżnorodności do 2030 r .:

d) poprawa żywotności i odporności lasów gospodarczych

demonstrowanie praktyk „leśnictwa bliższego naturze”, czyli praktyk, które próbują osiągnąć

cele zarządzania lasami przy minimalnej niezbędnej interwencji człowieka i łączą ochronę

przyrody w lasach z celami produktywności;

także użytkowanie ciągłe lasu, wycinki o zminimalizowanym negatywnym oddziaływaniu,

leśnictwo proretencyjne, leśnictwo naśladujące naturalne zakłócenia w ekosystemach

leśnych. Wytyczne UE opracowane zgodnie z Unijną Strategią Bioróżnorodności do 2030 r.,

od momentu udostępnienia, będą stanowić punkt odniesienia dla leśnictwa bliższego

naturze.

6
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Priorytety wsparcia w ramach programu LIFE w ramach Europejskiej Strategii

Bioróżnorodności do 2030 r .:

e) odwrócenie spadku liczebności zapylaczy

projekty, które mają pozytywny wpływ na zapylacze spełniające o co najmniej jeden z

poniższych warunków:

• przywrócenie siedlisk, w których zapylanie przez zwierzęta odgrywa ważną rolę, wymagają

określenia, w jaki sposób w działaniach projektu uwzględniono poprawę stanu związanych z nimi

zapylaczy.

• w nakierowania bezpośrednio na poprawę dobrostanu owadów zapylających - wykazanie

osiągnięcia celów projektu, między innymi, poprzez poprawę stanu populacji społeczności

zapylaczy. Wskaźniki poprawy mogą opierać się np.: na pomiarze zmian w różnorodności lub

liczebności Apoidea, Syrphidae, Lepidoptera lub innych grup taksonomicznych.
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Priorytety wsparcia w ramach programu LIFE w ramach Europejskiej Strategii

Bioróżnorodności do 2030 r .:

f) przywracanie przyrody na gruntach rolnych

udane podejścia do przywracania cech krajobrazu o wysokiej bioróżnorodności w

ekosystemach rolnych, które przynoszą również korzyści rolnikom i społecznościom, takie

jak zapobieganie erozji czy zubożeniu gleby, oczyszczanie powietrza i wody oraz wspieranie

adaptacji do zmian klimatu, a także projekty komunikujące takie podejścia, są traktowane

priorytetowo przy wnioskowaniu o środki LIFE.
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Priorytety wsparcia w ramach programu LIFE w ramach Europejskiej Strategii

Bioróżnorodności do 2030 r .:

g) zazielenianie obszarów miejskich i podmiejskich

projekty dotyczące odtwarzania zdrowych i bioróżnorodnych ekosystemów na miejskich

terenach zielonych, a także rozwoju zielonej infrastruktury i rozwiązań opartych na

przyrodzie, które przynoszą znaczące korzyści dla różnorodności biologicznej, jednocześnie

zapewniając rozwiązania problemów miejskich i zwiększając dostęp do przyrody, zwłaszcza

jeśli wdrażają cele i środki dotyczące różnorodności biologicznej w planach zazieleniania

miast.
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Priorytety wsparcia w ramach programu LIFE w ramach Europejskiej Strategii

Bioróżnorodności do 2030 r .:

i) pomiar i integrowanie wartości przyrody

projekty, które prowadzą do skutecznego rozliczania, pomiaru i integracji wartości

różnorodności biologicznej z publicznym i prywatnym procesem decyzyjnym z

zastosowaniem wytycznych, metod, kryteriów i standardów opracowanych przez Komisję.
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ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI ZE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I DOSTĘP DO SYSTMU

SPRAWIEDLIWOŚCI:

• tworzenie nowych lub, jeśli istnieją, wzmacnianie istniejących transgranicznych, krajowych lub regionalnych sieci

praktyków lub ekspertów zajmujących się zapewnianiem zgodności środowiskowej; i / lub ustanowienie lub, w

stosownych przypadkach, podniesienie kwalifikacji zawodowych i szkolenia w celu poprawy zgodności z wiążącymi

instrumentami środowiskowymi UE w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej poprzez promowanie,

sprawdzanie i egzekwowanie zgodności oraz stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”, z wykorzystaniem połączenia

prawa administracyjnego, prawo karne i odpowiedzialność za środowisko; lub

• opracowywanie i wdrażanie strategii i polityk i / lub opracowywanie i wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi i

działań w celu promowania, monitorowania i egzekwowania przestrzegania wiążących instrumentów UE w zakresie

przyrody i różnorodności biologicznej oraz zapewnienia stosowania zasad „zanieczyszczający płaci” poprzez

odpowiedzialność za środowisko; lub

• angażowanie obywateli i innych osób w celu promowania i monitorowania zgodności oraz zapewnienia stosowania

odpowiedzialności za środowisko.
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ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI ZE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I DOSTĘP DO SYSTMU

SPRAWIEDLIWOŚCI:

- Promowanie skutecznego udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących

środowiska wśród opinii publicznej, organizacji pozarządowych, prawników, wymiaru sprawiedliwości, organów

administracji publicznej lub innych zainteresowanych stron w celu poprawy wiedzy, zrozumienia i stosowania skutecznych

środków udziału społeczeństwa i / lub dostępu do wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem:

- ochrony przyrody i różnorodności biologicznej poprzez instrumenty dotyczące odpowiedzialności za przyrodę,

różnorodność biologiczną, wodę i środowisko.
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Życzę powodzenia w przygotowaniu przyrodniczych projektów LIFE!

Andrzej Muter, life@nfosigw.gov.pl


