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• Grupa ekspertów w zakresie ochrony klimatu,
środowiska i przyrody powołana przez Komisję
Europejską do monitorowania wdrażania
projektów LIFE przez beneficjentów;

• Eksperci NEEMO oceniają postępy we wdrażania
projektów (coroczne wizyty w projekcie, analiza
raportów, stały kontakt z beneficjentami);

• Eksperci NEEMO są pierwszym kontaktem dla
beneficjenta, pośrednikiem w jego kontaktach z
KE i EASME

Zewnętrzny zespół monitorujący – NEEMO
Kim jesteśmy 

LIFE13 ENV/PL/000648



• Eksperci NEEMO nie podejmują decyzji a jedynie
rekomendują rozwiązania. Zalecenie lub
oświadczenie zewnętrznego zespołu
monitorującego skierowane do beneficjenta nie
może być interpretowane jako stanowisko
Agencji/Komisji.

• Zewnętrzny zespół monitorujący działa w ramach
takich samych zasad o zachowaniu poufności, jak
te określone dla beneficjentów i Agencji/Komisji.

• Stosowanie zasad RODO – na tych samych
podstawach co KE/EASME

Zewnętrzny zespół monitorujący – NEEMO
Kim jesteśmy 



Szczegółowy zakres projektów
jakie będą finansowane w
nadchodzącej perspektywie
zostaną ogłoszone wkrótce.

Jakie projekty:



Jakie projekty:

• Ochrona przyrody

• Ochrona klimatu i adaptacja do skutków 

jego zmiany

• Gospodarka obiegu zamkniętego;

• Transformacja energetyczna.



Komisja Europejska w szczególności poszukuje technologii i 
rozwiązań innowacyjnych. 

Projekty musi charakteryzować innowacyjność z punktu widzenia UE

(niekoniecznie techniczna) oraz jasne wskazanie celów polityki 

środowiskowo – klimatycznej i przepisów UE, które projekt pomoże wdrożyć.

LIFE nie finansuje projektów badawczych. Badania mogą być 
jedynie elementem projektu !!!

Jakie projekty



Podstawowa korzyść:

Obniżenie kosztu realizacji swoich celów:

Poziom dofinansowania ze środków UE – do 60%

Możliwość dodatkowego dofinansowania NFOŚiGW

Max wysokość dofinansowania nawet 95%  !!!

KORZYŚCI



Kilka przykładów projektów LIFE 

z udziałem instytucji naukowych



Problem – gleba jest organizmem żywym, który jednak 
podlega znaczącej presji w wyniku działalności człowieka. To 
powoduje jej degradacje i utratę jej żyzności. Dlatego w 
2006 roku UE zaakceptowała Soil Thematic Strategy

Proponowany sposób rozwiązania – stworzenie systemu 
automatycznego monitoringu aktywności 
mikrostawonogów glebowych. W ramach projektu 
zbudowano i przetestowano narzędzie do monitorowania 
gleby, zwane systemem EDAPHOLOG. System ten pozwala 
na objęcie całego procesu biomonitoringu gleb: pobieranie 
próbek, zbieranie i przetwarzanie danych oraz ich ocenę.  

LIFE08 ENV/H/000292    MEDAPHON
Monitorowanie aktywności biologicznej gleby za pomocą nowatorskiego 

narzędzia: EDAPHOLOG - budowa systemu i testy terenowe



Koordynator – Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, 
Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences

Partnerzy - BRAK

Budżet - 2 062 600 € (dofinansowanie EU  50% = 1 021 393 €)

Okres wdrażania - 1.01.2010  - 301.12.2012

Rezultaty - stworzony i przetestowany został system EDAPHOLOG 
pozwalający na automatyczny monitoring aktywności 
mikrostawonogów w czasie rzeczywistym. 

LIFE08 ENV/H/000292    MEDAPHON
Monitorowanie aktywności biologicznej gleby za pomocą nowatorskiego 

narzędzia: EDAPHOLOG - budowa systemu i testy terenowe



Problem – rosnąca ilość zużytych opon stanowi coraz 
większy problem środowiskowy. Zgodnie z przepisami UE 
opony nie mogą być składowane, dobrym ich rozwiązaniem 
jest ich gospodarcze wykorzystanie. Ale rozwiązań w tym 
zakresie nie jest zbyt wiele. 

Proponowany sposób rozwiązania – Ideą projektu było 
przetestowanie możliwości wykorzystania regenerowanej 
wulkanizowanej gumy z zużytych opon w budownictwie 
drogowym. Celem projektu było przetestowanie różnych 
technologii i wybranie najbardziej efektywnej z nich. 

LIFE09 ENV/GR/000304   ROADTIRE
Wykorzystanie zużytych opon w cyklu życiowym dróg



Koordynator – Uniwersytet w Salonikach

Partnerzy - 3 (w tym 2 instytucje naukowe i 1 firma)

Budżet - 1,467,997,00 € (dofinansowanie EU -50,00 %)

Okres wdrażania - 10.09.2010 – 09.09.2012 

Rezultaty - zastosowaną technologię wykorzystano na 5200 m2. 
Stwierdzono, że gumowany asfalt pozwala na obniżenie 
hałasu (o 4 dB), jest bardziej odporny na temperaturę (do 
44 oC i ścieranie (o 16%)

LIFE09 ENV/GR/000304   ROADTIRE
Wykorzystanie zużytych opon w cyklu życiowym dróg



Problem – wzrastający ruch i potrzeby transportowe w 
miastach powodują wzrost presji na środowisko i wpływają na 
przyspieszenie zmiany klimatu. Uniwersytety, w których 
studiuje kilka – kilkanaście tysięcy studentów są istotnym 
źródłem generowania dodatkowych potrzeb transportowych

Proponowany sposób rozwiązania – stworzenie sieci 
współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie promowania i 
wdrażania zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu na 
uniwersytetach działających w Unii Europejskiej. 

LIFE15 GIC/ES/00005  U-MOB LIFE
Europejska sieć na rzecz zrównoważonej mobilności na uniwersytetach



Koordynator – NOVOTEC CONSULTORES, S.A. (Hiszpania)

Partnerzy - 5 (w tym 4 uniwersytety – z PL Politechnika Krakowska)

Budżet - € 1,329,427.00 (udział EU: 50%) 

Okres wdrażania - 01.07.2016 – 30.06.2021 

Rezultaty - (w trakcie realizacji): identyfikacja dobrych przykładów 
oraz ich wdrożenie na 30 kampusach w UE co powinno 
przyczynić się do redukcji emisji GHG z transportu w tych 
miastach o 5%. 

LIFE15 GIC/ES/00005  U-MOB LIFE
Europejska sieć na rzecz zrównoważonej mobilności na uniwersytetach



Problem – wiele gatunków ptaków wodno – błotnych należy 
do bardzo zagrożonych, ze względu na postępującą zmianę 
klimatu, niszczenie ich naturalnych siedlisk i nisz ekologicznych 
oraz w wyniku rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. 

Proponowany sposób rozwiązania – w 5 parkach narodowych 
prowadzono działania mające na celu poprawę jakości siedlisk 
ptaków wodno-błotnych, poprawę ich ochrony przed 
drapieżnymi gatunkami inwazyjnymi oraz identyfikację i 
przeciwdziałanie innym zagrożeniom. 

LIFE09 NAT/PL/000263  Polskie Ostoje Ptaków
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk



Koordynator – Instytut Biologii Ssaków PAN

Partnerzy - 5 parków narodowych

Budżet - 1 677 902,00 € (udział EU: 50% + 45% wkład NFOŚiGW) 

Okres wdrażania - 01.01.2011 – 31.12.2014

Rezultaty - Wykupiono i poprawiono stan 278 ha gruntów, wzrosła 
liczebność gatunków gniazdujących, poprawił się wskaźnik 
rozdrodczości, ograniczono występowanie norek 
amerykańskich, wzrosła też świadomość społeczna w 
zakresie wiedzy o ptakach wodno – błotnych  

LIFE09 NAT/PL/000263  Polskie Ostoje Ptaków
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk



Koordynator – Uniwersytet Wrocławski

Partnerzy - Nie ma

Budżet - € 1 049 024,0 (udział EU: 50% + NFOŚiGW 40%) 

Okres wdrażania - 01.10.2013 – 30.09.2017

Cel i efekty: Celem było zaprojektowanie narzędzia prognozującego stan 
jakości powietrza i upowszechniającego informację w tym zakresie. Został 
stworzony system analizy i oceny jakości powietrza oraz portal, na którym 
dostępne są prognozy dotyczące województwa dolnośląskiego, ustawiono 
także tablice informacyjne. 

LIFE12 ENV/PL/000056 APIS
System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych 

jako element oceny jakości

Kontynuowany jako: LIFE17 GIE/PL/000631 LIFE-MAPPINGAIR/PL  do 03.2023



Koordynator – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Budżet - € 1 222 366,00 (udział EU: 49,69% + NFOŚiGW 40%) 

- € 3 214 270,00  (udział EU: 50% + NFOŚiGW 40%) 

LIFE10 ENV/PL/000662                 DIM WASTE
Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej

LIFE11 ENV/PL/000442                 MORENERGY
Mobilna instalacja do produkcji energii z zmikronizowanej biomasy rolnej

LIFE13 ENV/PL/000048 FOR BIOSensing
Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej

Koordynator – Instytut Badawczy Leśnictwa

Budżet - € 4 063 426,00 (udział EU: 50% + NFOŚiGW 40%) 

Okres wdrażania                 - 01.10.2013 – 30.04.2022



• Projekty nie powinny powodować wzrostu wynagrodzenia stałych pracowników instytucji –
beneficjentów projektu (beneficjentem jest instytucja a nie pracownicy !);

• Zakaz podwykonawstwa, ale możliwość kontraktowania ekspertów z zewnątrz;

• Priorytety Komisji: sustainability i replicability – NIE projekt dla projektów „samych dla siebie”, 
ale od początku celem jest stworzenie rozwiązań, które mają szansę na zastosowanie w 
praktyce (projekty wdrożeniowe) lub uzyskania konkretnego celu przyrodniczego. Ważna jest 
wizja: kto i po co będzie ją w przyszłości wykorzystywał lub jak to wpłynie na przyrodę;

• Kontekst polityczny i legislacyjny – projekt musi być osadzony w polityce ekologicznej UE i 
wspierać osiąganie jej celów oraz wdrażanie wymogów legislacji OŚ UE;

• Warto od początku współpracować z partnerem komercyjnym – który będzie zainteresowany 
komercyjnym (praktycznym) zastosowaniem rezultatów projektu.

Kilka rad i ważnych informacji



LIFE pomaga w komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, ułatwiając ich
wejście na rynek. Dedykowany zespół z bogatym doświadczeniem biznesowym
i finansowym wspiera projekty bliskie rynkowi poprzez różnorodne usługi,
takie jak:

• doradztwo w zakresie tworzenia biznes planu, planu marketingowego;

• coaching biznesowy – przygotowywanie strategii komercjalizacji projektu i
jego struktury biznesowej z naciskiem na jego komercjalizację i trwałość po
zakończeniu finansowania w ramach LIFE;

• szkolenie dotyczące komunikacji z potencjalnymi inwestorami, treningi w
zakresie „pichingu”,

Inicjatywa C2M – warto ją wykorzystać



LIFE pomaga w komercjalizacji:

• sieciowanie - np. łączenie projektów ze specjalistami ds. praw własności
intelektualnej (IPR);

• wsparcie dla wyszukiwania inwestorów zainteresowanych finansowaniem
rozwiązań wypracowanych w ramach LIFE;

• finansowanie - wskazanie najbardziej korzystnych opcji finansowania
kredytem (pożyczki, gwarancje) oraz instytucji finansujących.

Inicjatywa C2M – warto ją wykorzystać



To tylko kilka przykładów z długiej listy projektów LIFE, których realizacja 
przyniosła korzyść zarówno dla środowiska przyrodniczego i klimatu jak i dla 

beneficjentów wdrażających te projekty

https://ec.europa.eu/easme/en/life

Jak pokazują te przykłady projekty LIFE są bardzo różne jeśli chodzi o skalę działań, 
liczbę beneficjentów, wielkość budżetu, liczbę i rodzaj działań. Może to być 

stworzenie prototypowej instalacji, poprawa istniejącej technologii czy zmiany 
organizacyjne. Ważne jest dobre określenie celu projektu i nastawienie – od 

początku jego realizacji - na komercjalizację wyników.  

https://ec.europa.eu/easme/en/life
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