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Informacje ogólne 

 
Od chwili uruchomienia programu LIFE przez Komisję Europejską w 1992 

r. w Polsce sfinansowano 75 projektów. 17 z tych projektów dotyczyło 

innowacji ekologicznych, 41 - ochrony przyrody, 11 - informacji i 

komunikacji, a jeden był realizowany w ramach wcześniejszego programu 

LIFE przeznaczonego dla Państw Trzecich. W ramach nowego programu 

LIFE (patrz poniżej), Unia Europejska współfinansowała w Polsce 

realizację każdego z wymienionych poniżej rodzajów projektów: 

zwiększania kompetencji, Dostosowanie do Zmian Klimatu, Zarządzanie i 

Informacje dotyczące Zmian Klimatu, pomoc techniczna i projekty 

zintegrowane (wdrożenie planu dotyczącego poprawy jakości powietrza 

w województwie małopolskim).  

Wspólnie wszystkie te projekty LIFE stanowią inwestycję w wysokości 198 

mln €, z czego 105 mln € zostało sfinansowane z funduszy UE. 

 

Począwszy od roku 2014, w uzupełnieniu tradycyjnych projektów LIFE 

realizowany jest nowy pod-program dotyczący Działań na rzecz Klimatu 

(Łagodzenie Zmian Klimatu, Dostosowanie do Zmian Klimatu, 

Zarządzanie i Informacje dotyczące Zmian Klimatu). Ponadto program 

LIFE został rozszerzony o nowe rodzaje projektów, obejmujących 

zintegrowane wsparcie techniczne, zwiększanie kompetencji oraz projekty 

przygotowawcze i granty operacyjne, jak również dwa nowe instrumenty 

finansowe - finansowanie kapitałowe ochrony przyrody (NCFF) oraz 

finansowanie prywatne na rzecz racjonalizacji zużycia energii (PF4EE). 

Szczegółowe informacje są dostępne na witrynie internetowej programu 

LIFE (ec.europa.eu/life).  

 

Co roku ogłaszane jest nowe zaproszenie do zgłaszania projektów w 

zakresie wszystkich priorytetowych komponentów programu LIFE. 

 

  

   

 Niniejszy dokument stanowi 

przegląd programu LIFE i 

realizowanych w jego ramach 

przedsięwzięć w Polsce. 

Prezentujemy w nim udane 

projekty i aktualnie 

realizowane inicjatywy, 

wskazujemy źródła 

szczegółowych informacjach o 

projektach, a w załączniku 

podajemy listę projektów w 

toku i niedawno zakończonych. 
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Komponent „Środowisko i racjonalizacja zużycia zasobów” 
programu LIFE 

 

Przedmiotem tego priorytetowego komponentu programu LIFE jest opracowywanie, testowanie i rozpowszechnianie najlepszych praktyk, 
rozwiązań i zintegrowanych metod ochrony środowiska oraz powiększanie bazy danych zawierających informacje na ich temat. 

Komponent „Środowisko i racjonalizacja zużycia zasobów” programu LIFE (wcześniej „Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska LIFE”) 
współfinansował w Polsce 17 projektów o całkowitej wartości inwestycji wynoszącej 34 mln €, z czego 17 mln € pochodziło z funduszy UE.  

Do dziś sfinansowane zostało dziewięć projektów. Były one realizowane przez szkoły wyższe, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe 
oraz jednostkę samorządu lokalnego (Gniezno). Przedmiotem jednego z projektów było opracowanie systemu zintegrowanego zarządzania 
środowiskiem naturalnym dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw przy użyciu narzędzia internetowego pod nazwą Environment 
Manager. Trzy inne projekty dotyczyły poprawy jakości wody/ochrony zasobów wodnych. Przedmiotem jednego z nich było ograniczenie 
zanieczyszczenia rzeki Pilicy w środkowej części Polski. Drugi projekt dotyczył rekultywacji jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie, natomiast 
trzeci - rekultywacji zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" w Łodzi. Jeden z pozostałych zrealizowanych projektów dotyczył wytwarzania 
energii przy wykorzystaniu rozdrobnionej biomasy. Kolejny obejmował opracowanie innowacyjnego modelu rozwoju obszarów wiejskich, 
umożliwiającego rolnikom inteligentne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (biogaz, energia wiatru i energia słoneczna) do 
wykorzystania miejscowego, przy równoczesnej realizacji działań mających na celu ograniczenie ogólnego zużycia energii w 
gospodarstwach rolnych. Przedmiotem kolejnego projektu było wdrożenie nowych środków ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i 
rewitalizacji ekosystemu glebowego. Inny z projektów obejmował wykorzystanie innowacyjnych technologii zarządzania wybranymi grupami 
odpadów, w tym osadów ściekowych, w celu produkcji kruszyw lekkich. Ostatni z projektów dotyczył wdrożenia innowacyjnych technologii 
doskonalenia absorpcji złóż geotermicznych. Bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, który otrzymał nagrodę dla 
Najlepszego Projektu LIFE Environment w roku 2015, zostały przedstawione w poniższej ramce.  

Obecnie w Polsce realizowane jest osim projektów. Ich tematyka jest następująca: rekultywacja i rewitalizacja (np. obszarów 
wykorzystywanych w zakresie wydobycia węgla brunatnego); oczyszczalnie ścieków (instalacja wykorzystania cieplnego szlamów 
ściekowych metodą pirolizy); zarządzanie lasami/gospodarka leśna (monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z 
wykorzystaniem danych teledetekcyjnych); energia elektryczna (pokazowe wykorzystanie innowacyjnych technologii w zakresie zarządzania 
frakcją energetyczną odpadów komunalnych i osadów ściekowych); zanieczyszczenie powietrza i ochrona zdrowia publicznego 
(minimalizacja negatywnych konsekwencji zanieczyszczenia powietrza dla ludzkiego zdrowia poprzez opracowanie nowego systemu 
zarządzania zanieczyszczeniami powietrza i informacji); racjonalizacja/oszczędzanie energii (pokazowy, innowacyjny system efektywnego 
zarządzania energią elektryczną w budynkach mieszkalnych) oraz recykling odpadów (opracowanie innowacyjnej technologii pilotażowej 
produkcji emulsji bitumicznej, modyfikowanej pochodzącym z recyklingu materiałem polimerowym i nano-wypełniaczami mineralnymi, 
które mogą być wykorzystywane w produkcji asfaltu). Projekty te są przeprowadzane przez duże przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze, firmy 
należące do sektora przedsiębiorstw o małej i średniej wielkości i jedną szkołę wyższą (Wrocław). Okres realizacji projektów waha się w 
zakresie od 34 do 81 miesięcy.  

Pokaz innowacyjnych technologii doskonalenia absorpcji warstw 
złóż geotermicznych (GeoPyrz) 
LIFE11 ENV/PL/000447 
 
W ramach projektu GeoPyrz została wybudowana i przetestowana prototypowa instalacja ekologicznego kwasowania złóż 
geotermicznych w rzeczywistych warunkach przemysłowych. Instalacja prototypowa umożliwiła zwiększenie współczynnika 
absorpcji warstwy geotermicznej o 12%. Zapewnia to podniesienie wydajności instalacji geotermicznej poprzez 
wyeliminowanie niektórych problemów roboczych, ograniczenie kosztów oraz zwiększenie efektywności w zakresie 
wytwarzania energii.  

W ramach projektu wykorzystane zostały innowacyjne, ekologiczne metody kwasowania warstwy geotermicznej oraz 
oczyszczania studni iniekcyjnych, mające na celu zachowanie stałych właściwości chemicznych wód geotermicznych. W szczególności, wykorzystana w 
prototypowej instalacji ekologiczna technologia kwasowania umożliwiła ograniczenie problemu zatkania się przewodów w warstwie geotermicznej w 
Pyrzycach. Zastosowanie procesu umożliwiło zwiększenie absorpcji warstwy geotermicznej, podniesienie wydajności pracy pomp oraz zmniejszenie 
liczby przestojów instalacji geotermicznej. Jedną z ważnych innowacji jest umożliwienie regeneracji warstwy absorpcyjnej bez konieczności 
zatrzymywania instalacji. 

Instalacja prototypowa umożliwiła wyeliminowanie odkładania się osadów wewnątrz studni iniekcyjnych, co umożliwiło podniesienie wydajności. Będąca 
beneficjentem odpowiedzialnym za koordynację projektu spółka Pyrzyce Geothermal Energy wykazała, że wyniki uzyskane dzięki nowej instalacji były 
lepsze od przewidywanych, jeżeli chodzi o zużycie gazu ziemnego, które spadło o 416 000 m3 (oczekiwano 400 000 m3) oraz emisje przyczyniającego 
się do efektu cieplarnianego dwutlenku węgla (CO2), zmniejszone o 817 000 kg/rok (oczekiwano 500 000 kg/rok).  

 Wykorzystanie ekologicznej technologii umożliwia zdecydowane obniżenie kosztów energii wytwarzanej w instalacjach geotermicznych. W przypadku 
instalacji Pyrzyce, zastosowanie technologii umożliwiło zmniejszenie kosztów czyszczenia instalacji eksploatacji złóż geotermicznych z 700 000 PLN 
rocznie (około 158 000 €) przy wykorzystaniu metod dotychczasowych do 130 000 PLN rocznie (około 29 000 €) w przypadku stanowiącej przedmiot 
testów prototypowej instalacji kwasowania. Zmniejszenie kosztów czyszczenia pociąga za sobą oczywiście zmniejszenie ogólnych kosztów wytwarzania 
energii. 

Główne socjoekonomiczne korzyści wynikające z realizacji projektu to przede wszystkim poprawa warunków ekonomicznych w otoczeniu, poprzez 
dystrybucję elektryczności i ciepła wytwarzanych ze źródeł odnawialnych, a także poważne korzyści zdrowotne dzięki ograniczeniu zanieczyszczeń 
powietrza. Obniżenie kosztów dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii kwasowania w zakresie czyszczenia instalacji geotermicznych umożliwia 
tańsze wytwarzanie energii, a w końcowym rozrachunku także obniżenie cen energii płaconych przez użytkowników końcowych. 

 

 Szczegółowe informacje na stronie: 
http://www.acidizing.com.pl 

http://www.acidizing.com.pl/
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LIFE Natura i Bioróżnorodność 
 

 

Ten priorytetowy komponent programu LIFE ma na celu zapewnienie rozwoju, testowania i rozpowszechnienia najlepszych 
praktyk w dziedzinie opracowywania oraz wdrażania polityk i przepisów prawnych dotyczących ochrony bioróżnorodności, a 
także ciągłego poszerzania wiedzy posiadanej w tej dziedzinie. 

Dotychczas komponenty „Natura” oraz „Natura i bioróżnorodność” programu LIFE współfinansowały w Polsce 41 projekty. 
Ich łączna wartość wynosiła 120 mln euro, z czego 66 mln euro ze źródeł Unii Europejskiej. 

Zrealizowane projekty miały na celu przede wszystkim ratowanie ekosystemów. Były one następujące: ratowanie wysokich 
torfowisk na Pomorzu i stanowisk rzadkich motyli podmokłych, półnaturalnych łąk oraz stanowisk wodniczki poprzez 
zastosowanie rozwiązań dotyczących wykorzystania biomasy; murawy kserotermiczne w Polsce; pozaleśne siedliska 
naturalne na obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej, a także odtwarzanie siedlisk i ograniczenie wpływu inwazyjnych 
gatunków błotnych w pięciu polskich Parkach Narodowych. Projekty ratowania gatunków dotyczyły żubra w Puszczy 
Białowieskiej, wodniczki w Polsce oraz Niemczech, orlików i orłów oraz bociana białego. Szacowany czas trwania projektów 
wynosił od 34 do 81 miesięcy. Ich beneficjentami były ośrodki badawcze i organizacje pozarządowe, a także samorządy 
lokalne i regionalne.  

 Obecnie w Polsce realizowanych jest 29 projektów. Projekty te skupiają się na zachowaniu i odbudowie naturalnych siedlisk: 
murawy kserotermiczne, w tym na Wyżynie Miechowskiej; siedliska wodne, priorytetowe siedliska napiaskowe, Puszcza 
Kampinoska, mokradła nad Biebrzą i w Puszczy Kampinoskiej, żuławy alkaliczne w regionie Polski północnej oraz siedliska 
poza terenami leśnymi na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd); pozaleśne siedliska naturalne na terenach wojskowych 
na obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej oraz w Beskidzkim Parku Krajobrazowym, a także na obszarze Natura 2000 
„Pieniny”; system hydrologiczny w środkowym obszarze doliny Biebrzy, a także jaskinie w Szachownicy. Pozostałe projekty 
dotyczą zachowania i odbudowy następujących gatunków: orlik krzykliwy i orlik grubodzioby, ptactwo wodne oraz kluczowe 
gatunki ptaków w warunkach silnej presji aglomeracji miejskich, głuszec i bekas dubelt, podkowiec mały i inne gatunki 
nietoperzy w południowej Polsce, a także płazy w północno-wschodniej Polsce, jak również ptactwo brodzące na terenie Parku 
Narodowego „Ujście Warty”. Jeden z projektów zmierza do utworzenia niebieskiego korytarza ekologicznego w dolinie rzeki 
Iny. Beneficjentami są głównie organizacje pozarządowe oraz parki narodowe. Szacowany czas trwania projektów wynosi od 
36 do 82 miesięcy. 

Projekt przedstawiony w polu poniżej jest przykładem udanego projektu LIFE Przyroda w Polsce - został on wybrany jako 
Najlepszy Projekt LIFE Przyroda w roku 2015. 

Ochrona wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce i Niemczech 
(Aquatic Warbler project) 
LIFE09 NAT/PL/000260 
 
W ramach projektu dotyczącego ochrony wodniczki osiągnięty został cel dotyczący stabilizacji populacji wodniczki 
(Acrocephalus paludicola) na kluczowych obszarach w Polsce i Niemczech. Równocześnie, realizacja projektu umożliwiła 
powiększenie siedlisk w największym na terenie UE obszarze występowania tego gatunku w Dolinie Biebrzy (Polska), 
zapobieżenie wyginięciu genetycznie odrębnej populacji zamieszkałej w regionie Pomorza (Niemcy), a także przyczyniła się 
do wdrożenia Planu Działań dotyczącego wprowadzania tego gatunku. Obszar realizacji projektu obejmował tereny rozrodcze 
dotyczące mniej więcej 81% populacji zamieszkałej na terenie Polski i Niemiec. Wyniki monitoringu prowadzonego w 

dziewięciu lokalizacjach programu wskazują, że reakcja gatunku na działania podjęte w ramach zarządzania siedliskami była pozytywna. W kluczowym 
obszarze realizacji projektu w Dolinie Biebrzy, gatunek zajął ponownie 336 ha przywróconych siedlisk, a w okresie od roku 2005 do 2010 populacja 
wodniczki wzrosła o 20% na obszarach objętych systemem zarządzania aktywnego.  
W wyniku realizacji projektu, 983 ha terenów uznanych za istotne dla ochrony wodniczki zostało wykupionych i przeznaczonych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami na cele dotyczące ochrony przyrody. 971 ha siedlisk wodniczki zostało odtworzonych poprzez usunięcie drzew i krzewów (w tym 314 ha 
sfinansowane w ramach projektu LIFE). Na dalszych 6 166 ha zrealizowane zostały działania dotyczące systematycznego koszenia traw, również 
finansowane w części za pośrednictwem funduszy projektu LIFE, przy wykorzystaniu specjalnie opracowanych maszyn, umożliwiających koszenie szerokich 
łanów na obszarach podmokłych bez niszczenia delikatnej gleby torfowej (w sposób podobny do tradycyjnego koszenia ręcznego). Kolejne 510 ha zostało 
z powodzeniem przekształcone w pastwiska, co okazało się skuteczną metodą ochrony siedlisk wodniczki. Wprowadzone od roku 2009 nowe zasady 
zagospodarowania terenów rolnych i ochrony przyrody zostały w szerokim zakresie rozpowszechnione wśród rolników. W ramach ich realizacji 
wynagradzani są rolnicy, którzy przestrzegają zasad ochrony siedlisk wodniczki, przyczyniając się w tym sposób do zapewnienia długofalowego powodzenia 
projektu LIFE. 
 
Odpowiednie środki gospodarki wodnej zostały zainstalowane w jednej z lokalizacji projektu w miejscowości Karsiborska Kępa - umożliwiają one 
regulowanie poziomu wody i zachowanie optymalnych warunków siedlisk wodniczki. Na terenie niemieckiej Doliny Peene zablokowanie trzech rowów 
drenażowych umożliwiło zachowanie 120 ha potencjalnych siedlisk wodniczki. 
 
W ramach projektu rozważana była możliwość wykorzystania siana koszonego na terenie siedlisk wodniczki w celu produkcji paliw i energii w sposób 
wolny od emisji związków węgla. Zrealizowane zostały badania wykonalności dotyczące projektów alternatywnego wykorzystania biomasy na terenie 
Polski oraz w niemieckiej Dolinie Peene. 
 
Szczegółowe informacje na stronie:  
http://www.otop.org.pl/obserwacje/wodniczka/wersja-polska/projekt-wodniczka-i-biomasa/ 

http://www.otop.org.pl/obserwacje/wodniczka/wersja-polska/projekt-wodniczka-i-biomasa/
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LIFE Zarządzanie i Informacje w zakresie Środowiska 
 

Celem projektów finansowanych z tego komponentu jest propagowanie informacji oraz podnoszenie kwestii związanych ze środowiskiem. 
Projekty te zapewniają także szkolenia i budowę świadomości w zakresie zapobiegania pożarom lasów. 

Do dnia dzisiejszego, w ramach tego komponentu (wcześniej komponent LIFE+ Informacja i Komunikacja) współfinansowane było w Polsce 
11 projektów. Całkowity koszt inwestycji to 17 milionów euro, z czego 9 milionów euro zapewnia Unia Europejska.  

Zakończona została realizacja czterech projektów. Celem pierwszego z nich było podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej na 
temat zagrożeń pożarowych oraz metod zapobiegania pożarom lasów wśród mieszkańców terenów wiejskich i szerokiej opinii publicznej, a 
w szczególności osób korzystających z lasów w celach rekreacyjnych (patrz wyniki szczegółowe w ramce poniżej). Celem drugiego projektu 
było podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości na temat zagrożeń związanych z obecnością azbestu i nakłonienie instytucji publicznych 
oraz obywateli do podejmowania działań w zakresie usuwania azbestu na terenie Polski. Celem trzeciego z projektów było podnoszenie 
poziomu wiedzy i świadomości społecznej na temat zagrożeń dotyczących pożarów lasów i konieczności zapobiegania im. W ramach 
czwartego projektu określone zostały najlepsze praktyki w dziedzinie zachowania oraz ochrony bioróżnorodności na obszarach leśnych, w 
szczególności Natura 2000 oraz przedstawienie metodologii wykorzystywanych w zakresie zrównoważonego zarządzania i ochrony 
wszystkim zainteresowanym stronom. Realizacja tych zakończonych projektów była koordynowana przez instytucje państwowe i organizacje 
pozarządowe, a okres ich przeprowadzania wynosił średnio 36 miesięcy. 

Obecnie w ramach tego komponentu realizowane jest w Polsce sześć projektów. Celem jednego z nich jest podniesienie poziomu wiedzy i 
świadomości w odniesieniu do zagadnień dotyczących zmian klimatycznych wśród liderów na poziomie powiatów oraz wspieranie inicjatyw 
dotyczących środków, jakie mogą zostać wykorzystane na szczeblu lokalnym w celu łagodzenia konsekwencji i adaptacji do zmian klimatu. 
Celem dwóch kolejnych projektów jest podnoszenie poziomu znajomości sieci Natura 2000, w celu zapewnienia rozwoju współpracy 
pomiędzy zainteresowanymi stronami, takimi jak organizacje pozarządowe oraz samorządy lokalne, a także lepszej transpozycji rozwiązań 
prawnych UE w tym zakresie do prawa polskiego. Celem kolejnego projektu jest zachowanie i odtwarzanie otoczenia drzewnego dróg, 
odgrywającego znaczącą rolę w zakresie zachowania siedlisk oraz stanowiącego jeden z elementów tradycyjnych europejskich krajobrazów. 
Celem kolejnego projektu jest zachęcanie przedstawicieli kadr kierowniczych i pracowników 3 000 przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w sześciu branżach przemysłu (produkcja i budownictwo, przemysł drzewny, sektor motoryzacyjny i mechaniczny, przemysł 
drukarski, branża rolno-spożywcza oraz usługowa w zakresie firm takich, jak zakłady fryzjerskie i gabinety kosmetyczne) do podjęcia działań 
w zakresie ochrony środowiska poprzez bardziej oszczędne oraz efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Ostatni z projektów 
dotyczył ograniczania negatywnych konsekwencji zmian klimatycznych dla ekosystemów miasta Warszawy oraz wykorzystania nabytych 
doświadczeń dla zachęcenia innych polskich miast do podejmowania działań mających na celu adaptację do zmian klimatu. Projekty te - 
realizowane obecnie - będą przeprowadzane w okresie od 30 do 60 miesięcy i są wdrażane przez organizacje pozarządowe, władze krajowe 
oraz przedsiębiorstwa należące do sektora małych i średnich firm. 

Projekt przedstawiony w poniższej ramce, który otrzymał nagrodę dla Najlepszego Projektu LIFE w roku 2015, stanowi przykład 
pozytywnego przeprowadzenie projektu należącego do komponentu LIFE Informacja i Komunikacja na terenie Polski.  

 

Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach 
sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk (BEST FOR BIODIVERSITY) 
LIFE10 INF/PL/000673 
 

W ramach projektu BEST FOR BIODIVERSITY określone zostały najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony bioróżnorodności na 
terenach leśnych, w szczególności w zakresie obszarów Natura 2000, a zainteresowanym stronom przedstawione zostały metody 
ochrony i zrównoważonego zarządzania. Opracowano 11 wytycznych dotyczących zapewnienia efektywnej ochrony określonych 
gatunków (takich, jak żubr europejski, kuropatwy, zające, głuszce, gady, płazy oraz duże drapieżniki, drapieżne ptaki, nietoperze i 
owady) oraz dwóch siedlisk (mokradeł i muraw kserotermicznych). W ramach projektu stwierdzone zostało wysokie 
zapotrzebowanie w zakresie działalności edukacyjnej i promocyjnej w zakresie ochrony przyrody. Opracowane filmy, podręczniki i 

artykuły prasowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, złożone zostało bardzo dużo wniosków dotyczących udziału w warsztatach szkoleniowych oraz innego 
rodzaju działaniach realizowanych w ramach projektu. W rezultacie, sieć Natura 2000 i wymienione powyżej gatunki oraz siedliska będą chronione na terenie 
Polski w sposób bardziej efektywny.  

Opracowane zostało w sumie 11 filmów, w których przedstawiane były najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony wybranych gatunków i siedlisk. Filmy te zostały 
obejrzane przez prawie 8 mln telewidzów, natomiast 44 zwiastuny filmowe - przez ponad 12 mln telewidzów. Zgodnie z planem, beneficjent opracował 22 000 
egzemplarzy płyt DVD tych filmów, które zostały przekazane wszystkim stronom zainteresowanym realizacją projektu. Ponadto filmy zostały przedstawione 
podczas festiwali filmowych, a jeden z nich otrzymał 1-szą nagrodę festiwalu filmowego w Nowogardzie w roku 2014. 

Zorganizowane zostało więcej warsztatów szkoleniowych, niż przewidywano (29 zamiast planowanych 22) i przeszkolono większą liczbę uczestników (1 310 
zamiast 1 100). Ponadto, zespół projektu zorganizował sześć konferencji z udziałem ekspertów, których celem było zaprezentowanie i przedyskutowanie 
najlepszych sposobów zapewnienia ochrony pięciu wybranych gatunków i jednego siedliska (w konferencjach tych wzięło udział w sumie 150 ekspertów). 

Wybrani zostali najlepsi polscy eksperci, którzy wzięli udział w pracach grup roboczych utworzonych w celu opracowania zaleceń i założeń technicznych przyszłej 
działalności oraz opracowania „map drogowych” ochrony wybranych gatunków i siedlisk. W sumie opracowane zostało 16 map drogowych oraz 11 „Wytycznych 
dotyczących najlepszych praktyk ochrony wybranych gatunków i siedlisk. Wytyczne te zostały szeroko rozpowszechnione wśród uczestników projektu, przede 
wszystkim szkół, organizacji pozarządowych i bibliotek.  

Przeprowadzona została kampania w środkach masowego przekazu, obejmująca 55 artykułów prasowych dotyczących wymogów w zakresie ochrony wybranych 
gatunków i siedlisk.  

Podsumowując, realizacja projektu umożliwiła podniesienie poziomu wiedzy i zrozumienia przez polskie społeczeństwo znaczenia zagadnień dotyczących ochrony 
przyrody oraz korzyści wynikających z utworzenia sieci Natura 2000. Wykazane zostało, że przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skalę, właściwie 
koordynowanych czynności edukacyjnych może przyczynić się do promowania obszarów Natura 2000, stwierdzona została także konieczność zapewnienia ich 
ochrony.  

Szczegółowe informacje na stronie: 
 http://www.bestpractice-life.pl 

http://www.bestpractice-life.pl/


 

Ostatnia aktualizacja: 17/10/17     European Commission/EASME (http://ec.europa.eu/life/) 
 

 

 –  Page 5  – 

Pod-program dotyczący Działań na rzecz Klimatu (LIFE 2014-2020) 
 

LIFE Łagodzenie Zmian Klimatu i Dostosowanie do Zmian Klimatu 
 

Celem priorytetowego komponentu Łagodzenie Zmian Klimatu jest zapewnienie zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, w szczególności poprzez wspieranie wdrażania i rozwoju odpowiednich polityk i przepisów, 
rozszerzanie bazy wiedzy, rozwój strategii zintegrowanych oraz opracowywanie i prezentowanie innowacyjnych 
technologii, systemów, metod oraz instrumentów. 

Celem priorytetowego komponentu Dostosowanie do Zmian Klimatu jest wspieranie wysiłków w zakresie podnoszenia 
odporności na zmiany klimatyczne, w szczególności poprzez wspieranie wdrażania i rozwoju odpowiednich polityk i 
przepisów, rozszerzanie bazy wiedzy, rozwój strategii zintegrowanych oraz opracowywanie i prezentowanie 
innowacyjnych technologii, systemów, metod oraz instrumentów.  

Do dnia dzisiejszego, w ramach komponentu Dostosowanie do Zmian Klimatu był współfinansowany na terenie Polski 
jeden projekt. Całkowita wartości inwestycji wyniosła 6 mln €, z czego 3 mln € pochodziło z funduszy UE. Projekt 
zostanie przeprowadzony przez Urząd Miasta Radomia w okresie 65 miesięcy. 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu LIFERADOMKLIMA-PL zostały zamieszczone w poniższej ramce. Wyniki 
realizacji projektu zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie. 

 

Dostosowanie do zmian klimatu poprzez zrównoważone zarządzanie 
wodą w obszarze miejskim miasta Radom (LIFERADOMKLIMA-PL) 
LIFE14 CCA/PL/000101 

 

Głównym celem projektu LIFERADOKLIMA-PL jest zapewnienie podniesienia poziomu odporności miasta Radom na zmiany 
klimatu poprzez wykonanie pokazowej „infrastruktury zielonej/niebieskiej” w zakresie zarządzania wodą deszczową i 
ograniczenia poziomu miejscowego zagrożenia powodziowego. Celem jest złagodzenie ekstremalnych przepływów wody 
spoza terenu miasta oraz zapewnienie odpowiedniej retencji wód deszczowych poprzez odtworzenie i utworzenie na nowo 

wielofunkcjonalnych obszarów retencyjnych (przy równoczesnym tworzeniu siedlisk dla bioróżnorodności) oraz zapewnienie powrotu przyrody nad 
brzegi rzek dla przywrócenia ich naturalnych zdolności retencyjnych. 

Cele szczegółowe opracowane dla terenu miasta to: przedstawienie nowych sposobów zapobiegania ekstremalnemu natężeniu przepływów wody na 
uniemożliwiających jej odprowadzanie obszarach miejskich w celu ograniczenia poziomu miejscowego zagrożenia powodziowego, a także zapewnienia 
odprowadzania wody do instalacji kanalizacyjnej i naturalnych obszarów rzecznych na terenie miasta; uwzględnienie zagadnień rozwoju 
bioróżnorodności w ramach wszystkich działań przeprowadzanych w ramach projektu, w szczególności poprzez przywracanie siedlisk na terenie 
miejskich obszarów wodnych i tworzenie mikro-siedlisk w ramach miejskiej infrastruktury dostosowania do zmian klimatycznych; uwzględnienie 
zagadnień dotyczących adaptacji do zmian klimatu w ramach planowania rozwoju obszarów miejskich i podniesienie poziomu wiedzy w celu 
świadomego podejmowania decyzji na poziomie lokalnym, poprzez utworzenie i wsparcie działania prac grup roboczych z udziałem różnorodnych 
uczestników zainteresowanych realizacją projektu; podnoszenie poziomu świadomości i tworzenie zdolności w zakresie dostosowania do zmian klimatu 
poprzez tworzenie zielonych/niebieskich infrastruktur miejskich w celu podnoszenia poziomu wiedzy na temat ekonomicznych i społecznych 
konsekwencji zmian klimatu oraz ich wpływu na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców miast, jak również rozpowszechnianie informacji 
dotyczących zastosowania rozwiązań oszczędnych kosztowo; a na zakończenie - wymiana doświadczeń w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu 
poprzez  tworzenie zielonych/niebieskich infrastruktur miejskich oraz realizacji odpowiednich strategii w zakresie zagospodarowania przestrzennego 
na wielu poziomach. Wyniki projektu, które będą obejmować oceny poziomu zagrożenia, opracowanie ogólnej strategii zarządzania odprowadzaniem 
wód deszczowych, narzędzia GIS i pokazowe zielone/niebieskie infrastruktury miejskie - zostaną następni udostępnione wszystkim zainteresowanym. 

Prace przewidziane do realizacji w ramach projektu obejmują: przeprowadzenie oceny poziomu zagrożeń związanych dla miasta Radom ze zmianami 
klimatu; uzyskanie zdolności oczyszczania własnego osadów sedymentacyjnych w wysokości 20%; uzyskanie zdolności retencji osadów 
sedymentacyjnych zwiększonej o 10%; uzyskanie zdolności retencji zbiornika wodnego Borki zwiększonej o 10%; złagodzenie ekstremalnych wartości 
przepływu w rzece Mleczna; utworzenie wielofunkcyjnego obszaru retencyjnego w okolicy Potoku Północnego; przywrócenie zdolności retencyjnej na 
odcinku rzeki Mleczna o długości 400-600 m; wykonanie kanalizacji odprowadzania wód deszczowych, ograniczenie zawartości żelaza w wodzie oraz 
jej kierowania do zbiornika wodnego Borki; zwiększenie jakości wody o 60% dzięki zastosowaniu systemu sedymentacji sekwencyjnej/oczyszczania 
biologicznego; zaprojektowanie i wykonanie niebieskich/zielonych infrastruktur, obejmujących zbiorniki wodne, materiały drenażowe, systemy 
zadrzewiania, zielone dachy i powierzchnie przepuszczalne; uwzględnienie zagadnień bioróżnorodności w zakresie zarządzania wodami deszczowymi 
w Radomiu oraz tworzenie siedlisk dla zwiększenia różnorodności biologicznej na terenie miasta; a na zakończenie - przeprowadzenie działań 
edukacyjnych, opracowanie materiałów informacyjnych oraz przewodników najlepszych praktyk w zakresie zarządzania wodami deszczowymi na 
terenie miast, udostępnionych za pośrednictwem portalu internetowego RadomKlima, stanowiącego internetowe narzędzie dostosowania do zmian 
klimatu. 

 

 Szczegółowe informacje na stronie: 
 http://life.radom.pl 

  

http://life.radom.pl/
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LIFE Zarządzanie i Informacje dotyczące klimatu 

 

 Celem priorytetowego komponentu Zarządzanie i Informacje dotyczące Klimatu jest zapewnienie podnoszenia 
poziomu wiedzy na temat zagadnień dotyczących klimatu, wspieranie komunikacji, zarządzania i 
rozpowszechniana informacji na temat zmian klimatycznych, promowanie zapewnienia zgodności z przepisami 
obowiązującymi w tej dziedzinie oraz lepszego zarządzania podejmowanymi działaniami poprzez włączenie do 
nich większej liczby uczestników. 

 
 Na dzień dzisiejszy, z komponentu Zarządzanie i Informacje dotyczące Klimatu współfinansowany był w Polsce 

jeden projekt. LIFE_WZROST_PL to kampania informacyjna mająca na celu promowanie idei w zakresie realizacji 
właściwych polityk w dziedzinie zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 1,5 mln €, z czego 0,9 mln € pochodziło z funduszy UE. Realizacja projektu jest koordynowana przez 
organizację pozarządową WWF Polska. Projekt będzie realizowany przez okres 24 miesięcy począwszy od stycznia 
2016 r. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu LIFE_WZROST_PL zostały zamieszczone w poniższej ramce - dane 
dotyczące portalu internetowego projektu oraz jego wyników będą podawane w odpowiednim czasie. 

 

Zapewnienie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Przekształceń 
Odpowiedzialnych Społecznie (LIFE_WZROST_PL) 

LIFE14 GIC/PL/000008 
 

Projekt LIFE_WZROST_PL to kampania informacyjna mająca na celu promowanie idei w zakresie realizacji 
właściwych polityk w dziedzinie zmian klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest podniesienie 
poziomu świadomości społeczeństwa polskiego w odniesieniu do konieczności podejmowania odpowiednich 

działań (na poziomie krajowym, UE oraz ogólnoświatowym) w takich dziedzinach, jak zmiany klimatu, alternatywne ścieżki rozwoju, 
wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zapewnienie oszczędności energii oraz zrównoważonej konsumpcji.  

Celem projektu jest także wspieranie działalności istniejących platform współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, wymiany 
informacji dotyczących zmian klimatycznych, zapewnienie zgodności i bardziej efektywnego wdrażania przepisów UE w dziedzinie 
zapobiegania zmianom klimatu poprzez rozpowszechnienie najlepszych praktyk oraz zwiększenie poziomu zaangażowania uczestników 
projektu (w tym organizacji pozarządowych) w procesie konsultacyjnym oraz w zakresie wdrażania polityk dotyczących zapobiegania 
zmianom klimatu. 

 

Głównym oczekiwanym rezultatem będzie opracowanie filmu edukacyjnego o nazwie “Czas na rewolucję”, składającego się z 10 krótkich, 
niezależnych odcinków (każdy po 5 minut), dotyczących poszczególnych aspektów zrównoważonego rozwoju i polityk w dziedzinie 
zapobiegania zmianom klimatu. Film zostanie zaprezentowany różnym grupom odbiorców, w szczególności za pośrednictwem kanałów 
telewizyjnych, ale także podczas festiwali filmowych, imprez pokazowych, w serwisie YouTube i innych mediach społecznościowych. 
Oczekiwane rezultaty realizacji projektu to także: podniesienie poziomu świadomości społecznej w odniesieniu do zagadnień zmian 
klimatycznych, zrównoważonego rozwoju oraz polityk realizowanych w tej dziedzinie przez UE. Oczekuje się, że film “Czas na rewolucję” 
zobaczy 7 mln osób, a dalsze 2, 5 mln zapozna się z materiałami zamieszczanymi w sieci Internet, za pośrednictwem postów 
zamieszczanych przez blogerów po premierze filmu (co najmniej 900 000 wyświetleń) oraz informacji na temat kampanii na blogach i 
vlogach (1,35 mln wyświetleń), z posty zamieszczone na stronie organizacji WWF w serwisie Facebook zostaną obejrzane przez 100 000 
użytkowników. Informacje na temat projektu dotrą także do 200 000 abonentów informatora organizacji WWF. W sumie w okresie realizacji 
projektu z informacjami powinno zapoznać się nawet 15 mln osób (wliczając w to co najmniej 50 informacji na temat filmu, które 
zamieszczą środki masowego przekazu (prasa, TV, radio i Internet).  

Realizacja projektu zapewni szczegółowe zapoznanie się z zagadnieniami stanowiącymi jego przedmiot przez 2 300 osób, które będą mogły 
wymieniać opinie podczas pokazów filmu, a efektywność przeprowadzenia kampanii zostanie oceniona na podstawie 220 ankiet 
przeprowadzanych wśród widzów po obejrzeniu filmu dokumentalnego.  

 

Witryna internetowa projektu będzie stanowić miejsce wymiany informacji dotyczących skutecznych rozwiązań i działań realizowanych w 
dziedzinie zmian klimatycznych oraz punkt kontaktu pomiędzy zainteresowanymi stronami. 

 

Scenariusz filmu będzie stanowić kompilację wiedzy na temat zmian klimatu w kontekście ogólnoświatowym i krajowym, obejmując tematy 
najważniejsze dla polskiej publiczności. Ponadto będzie on zawierał zalecenia przeznaczone dla polityków i szerokiej publiczności, dotyczące 
zapewnienia zgodności z przepisami UE obowiązującymi w dziedzinie ochrony klimatu. 
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LIFE Zintegrowane projekty dla Środowiska 
 

 

Celem tego priorytetowego komponentu LIFE jest zapewnienie wdrożenia na szeroką skalę (na poziomie 
regionalnym, międzyregionalnym, krajowym i międzynarodowym) planów lub strategii dotyczących ochrony 
środowiska i klimatu, zgodnych ze szczegółowymi wymaganiami obowiązujących w tych dziedzinach 
przepisów UE, w szczególności w odniesieniu do ochrony przyrody i wód, usuwania odpadów, ograniczania 
zanieczyszczeń powietrza, a także łagodzenia zmian klimatu i dostosowania do nich. Realizacja 
zintegrowanych projektów zapewnia zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron i promowanie 
koordynacji pomiędzy nimi, przy wykorzystaniu co najmniej jednego źródła finansowania ze strony UE, 
funduszy krajowych lub prywatnych. 

 Do dnia dzisiejszego, na terenie Polski współfinansowany był jeden projekt zintegrowany. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 17 mln €, z czego 10 mln € pochodziło z funduszy UE. Realizacja projektu jest 
koordynowana przez województwo małopolskie, a okres jego przeprowadzania wyniesie 99 miesięcy. 
Szczegółowe cele i informacje dotyczące portalu internetowego projektu zostały zamieszczone w poniższej 
ramce.  

Wdrożenie planu zapewnienia jakości powietrza w województwie 
małopolskim - zdrowa atmosfera w Małopolsce (województwo 
małopolskie) 
LIFE14 IPE/PL/000021 
 
 
Głównym celem projektu jest zapewnienie pełnego wdrożenia Planu Jakości Powietrza w Małopolsce 
(MAQP), przyjętego przez władze wojewódzkie we wrześniu 2013 r. Większość działań będzie 
realizowanych na terenie województwa małopolskiego. Niemniej jednak, wyniki realizacji projektu 

będą posiadać bezpośrednie konsekwencje dla regionów sąsiednich i zostaną udostępnione instytucjom odpowiedzialnym 
za zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza na terenie regionu obejmującego całą południową Polskę, północne Czechy i 
Słowację.  
 
Cele szczegółowe projektu to: wyeliminowanie barier istniejących z powodu małych zdolności miejscowych instytucji oraz 
realizację w niewystarczającym stopniu działań przeprowadzanych na szczeblu miejskim, poprzez utworzenie sieci 
menedżerów ochrony jakości powietrza; podniesienie poziomu zaangażowania władz miejskich województwa 
małopolskiego w zakresie realizacji planu zapewnienia jakości powietrza oraz jego aktualizacji (począwszy od roku 2016); 
podniesienie poziomu świadomości w zakresie znajomości zagadnień zarządzania jakością powietrza przez przedstawicieli 
samorządów lokalnych Małopolski i innych województw; wyeliminowanie barier związanych z niskim poziomem wiedzy na 
temat potrzeb istniejących w dziedzinie podnoszenia jakości powietrza wśród szerokiej publiczności poprzez 
przeprowadzenie kampanii edukacyjnych dla mieszkańców województwa małopolskiego; stymulowanie modyfikacji 
przyzwyczajeń i zachowań poprzez wdrożenie na terenie województwa małopolskiego systemu zachęt finansowych (np. 
dopłaty, niskooprocentowane kredyty itp.) w celu wymiany przestarzałych kotłów i pieców oraz modernizacji izolacji 
cieplnych budynków mieszkalnych; wyeliminowanie barier spowodowanych niskim poziomem integracji działań 
podejmowanych na poszczególnych szczeblach lokalnych w dziedzinie zarządzania energią i jakością powietrza; 
podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji samorządów lokalnych Małopolski oraz innych województw; zacieśnienie 
współpracy w zakresie działań prowadzonych na terenie województwa w dziedzinie pomiaru i opracowywania modeli 
emisji, a także wymiany doświadczeń dotyczących podnoszenia jakości powietrza, a także efektywne wdrożenie programu 
obniżania emisji zanieczyszczeń w Krakowie, będącym pierwszym polskim miastem, które wprowadziło zakaz 
wykorzystywania paliw kopalnych w zakresie ogrzewania budynków mieszkalnych. 

 
 
 Szczegółowe informacje na stronie: 

http://powietrze.malopolska.pl/en/life-ip/ 
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Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o programie LIFE i 
projektach realizowanych w jego ramach? 
 

Na stronie internetowej programu LIFE 

 

Strona internetowa programu LIFE zawiera wiele informacji o programie: 
http://ec.europa.eu/life/ 

 

W bazie danych projektów programu LIFE 

 

Szczegółowe informacje o projektach LIFE realizowanych w Polsce i nie tylko 
zawiera internetowa baza danych programu LIFE. 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 
 

Ta łatwa w użyciu baza danych to wiarygodne źródło informacji o wszystkich 
aktualnych i zakończonych projektach LIFE. Zawiera ona również informacje o 
beneficjentach, ich dane kontaktowe i odsyłacze do stron internetowych projektów. 

Za pośrednictwem mediów społecznościowych 
 

  

twitter.com/LIFE_Programme / www.facebook.com/LIFE.programme / 

www.flickr.com/photos/life_programme 

Kontakt   

W Krajowym Punkcie Kontaktowym w Polsce 

 Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 
 Ministerstwo Środowiska - Departament Funduszy Europejskich 

   
Nazwisko:  Mrs. Grażyna HADJIRAFTIS (National coordination) 
  M. Piotr CZARNOCKI (LIFE Climate Action) 
  M. Jaroslaw DEMBEK (LIFE Environment) 
Adres: Konstruktorska 3a Street 
  PL- 02-673 Warsaw 
  Wawelska 52/54 St. 
  PL- 00-922 Warsaw 
Tel: +48 22459 0628 / +48 22369 2814 / +48 22369 2503  
E-mail: Grazyna.Hadjiraftis@nfosigw.gov.pl /  
  piotr.czarnocki@mos.gov.pl / jaroslaw.dembek@mos.gov.pl 
Strona internetowa: http://www.nfosigw.gov.pl/life (Koordynacja krajowa) 
 

 
 The Zespół ds. Monitoringu dla Polski 

 NEEMO EEIG – Institute of Landscape Ecology 

 c/o Zsuzsanna Kocsis-Kupper 

 Adres: Rügy u.5 
  HU-2000 Szentendre 
 Tel:  +36 26 90451 
 E-mail: ile@neemo.eu 

 

 

 

http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://twitter.com/LIFE_Programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:Grazyna.Hadjiraftis@nfosigw.gov.pl
mailto:piotr.czarnocki@mos.gov.pl
mailto:jaroslaw.dembek@mos.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/life
mailto:ile@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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Zakończone i realizowane obecnie projekty LIFE Środowisko i Efektywne Wykorzystanie 
Zasobów 

Tytuł projektu Numer projektu Strona internetowa Kliknij na ikonę, aby 
zapoznać się ze 
streszczeniem 

projektu 

Okres realizacji 

Rekultywacja jezior Jelonek i 
Winiary w Gnieźnie poprzez 
dezaktywację fosforu 
zawartego w osadach dennych 
(Rekultywacja jeziora w 
Gnieźnie) 

LIFE07 
ENV/PL/000605 

http://gniezno.eu/strona32wqf435g
e/index.php?option=com_content&t

ask=view&id=2587 

 

 
02/2009–> 11/2010 

Ekohydrologiczna rekultywacja 
zbiorników rekreacyjnych 
„Arturówek” (Łódź) jako 
modelowe podejście do 
rekultywacji zbiorników 
miejskich (EH-REK) 

LIFE08 
ENV/PL/000517 

http://www.arturowek.pl/ 

 
 

01/2010–> 12/2014 

EKOtony dla Redukcji 
zanieczyszczeń OBszarowych 
(EKOROB) 

LIFE08 
ENV/PL/000519 

http://www.erce.unesco.lodz.pl/inde
x.php?id=122&lev=1&t=2&nid=76 

 
 

01/2010–> 12/2014 

Nowe srodki ulepszania gleby 
do redukcji zanieczyszczen i 
rewitalizacji ekosystemu 
glebowego (Biorewit) 

LIFE10 
ENV/PL/000661 

http://www.biorewit.inhort.pl 

 
 01/2012–> 12/2014 

Instalacja demonstracyjna 
wytwarzania kruszyw lekkich z 
osadów ściekowych i 
krzemionki odpadowej (OIM-
WASTE) 

LIFE10 
ENV/PL/000662 

http://www.dim-waste.eu 

 
 10/2011–> 12/2014 

Mobilne wyposażenie 
pokazowe w zakresie 
wytwarzania ENERGII ze źródeł 
odnawialnych przy 
wykorzystaniu rozdrobnionej 
biomasy (MORENERGY) 

LIFE11 
ENV/PL/000442 

http://life-moreenergy.eu/ 

 
 

07/2012–> 12/2014 

Gospodarstwa rolne a 
zintegrowane sieci inteligentne 
umożliwiające wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii 
(OZERISE) 

LIFE11 
ENV/PL/000444 

http://www.ozerise.pl 

 
 09/2012–> 06/2015 

Rekultywacja 
poprzemysłowych terenów 
kopalni węgla brunatnego 
Konin poprzez uprawę konopi 
przemysłowych 
(EKOHEMPKON) 

LIFE11 
ENV/PL/000445 

http://ekohempkon.iwnirz.pl/ 

 
 

06/2012–> 09/2018 

Pokaz innowacyjnych 
technologii doskonalenia 
absorpcji warstw złóż 
geotermicznych (GeoPyrz) 

LIFE11 
ENV/PL/000447 

http://www.acidizing.com.pl 

 
 09/2012–> 09/2014 

Pokazowa instalacja 
wykorzystania cieplnego 
szlamów ściekowych metodą 
pirolizy (Spalarnia pirolityczna 
OS) 

LIFE11 
ENV/PL/000453 

http://www.fuwi-lifeplus.eu 

 
 06/2012–> 12/2015 

Ocena stanu zdrowotnego 
lasów oraz konsekwencji 
zabiegów prowadzonych przy 
użyciu fosforanów oraz 
fotowoltaicznego wyposażenia 
SLEUAV (HESOFF) 

LIFE11 
ENV/PL/000459 

http://www.overforests.pl/ 

 
 

08/2012–> 08/2017 

http://gniezno.eu/strona32wqf435ge/index.php?option=com_content&task=view&id=2587
http://gniezno.eu/strona32wqf435ge/index.php?option=com_content&task=view&id=2587
http://gniezno.eu/strona32wqf435ge/index.php?option=com_content&task=view&id=2587
http://www.arturowek.pl/
http://www.erce.unesco.lodz.pl/index.php?id=122&lev=1&t=2&nid=76
http://www.erce.unesco.lodz.pl/index.php?id=122&lev=1&t=2&nid=76
http://www.biorewit.inhort.pl/
http://www.dim-waste.eu/
http://life-moreenergy.eu/
http://www.ozerise.pl/
http://ekohempkon.iwnirz.pl/
http://www.acidizing.com.pl/
http://www.fuwi-lifeplus.eu/
http://www.overforests.pl/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 ENV/PL/000605&area=2&yr=2007&n_proj_id=3260&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3497
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3496
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3918
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3931
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4239
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4215
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4408
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4240
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4216
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4381
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Instalacja demonstracyjna do 
wysokowydajnej produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej w 
kogeneracji na bazie 
zgazowania innowacyjnego 
paliwa formowanego z 
odpadów komunalnych i 
osadów ściekowych (LIFE 
COGENERATION PL) 

LIFE12 
ENV/PL/000013 

http://lifecogeneration.pl/ 

 
 

07/2013–> 08/2017 

System prognoz stężeń 
zanieczyszczeń powietrza i 
warunków 
biometeorologicznych jako 
element oceny jakości życia 
(LIFE-APIS/PL) 

LIFE12 
ENV/PL/000056 

http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/en/  

 
10/2013–> 09/2017 

ENERGA Living Lab dla 
poprawy efektywności 
końcowego wykorzystania 
energii elektrycznej (LIFE-
ENERGA Living Lab-PL) 

LIFE13 
ENV/PL/000004 

http://www.elivinglab.pl 

   

 
 06/2014–> 03/2017 

Kompleksowy monitoring 
dynamiki drzewostanów 
Puszczy Białowieskiej z 
wykorzystaniem danych 
teledetekcyjnych (LIFE+ 
ForBioSensing PL) 

LIFE13 
ENV/PL/000048 

http://www.forbiosensing.pl 

 
 

10/2014–> 06/2021 

Ekologiczna instalacja 
pilotażowa wytwarzania 
emulsji asfaltowych 
modyfikowanych przez 
nanostrukturalne polimery 
pochodzące z odpadów (LIFE 
EMU-NEW) 

LIFE14 
ENV/PL/000370 

 

http://www.emunew.pl/ 

 
 

08/2015–> 07/2019 

 

Zakończone i realizowane obecnie projekty LIFE Natura i Bioróżnorodność 

Tytuł projektu Numer projektu Strona internetowa Kliknij na ikonę, aby 
zapoznać się ze 
streszczeniem 

projektu 

Okres realizacji 

Przywrócenie populacji orlika 
krzykliwego na wybranych 
terenach Natura 2000 
(LIFEAQUILA) 

LIFE08 
NAT/PL/000510 

http://www.orlikkrzykliwy.pl/ 

 
 01/2010 –> 12/2014 

Zabezpieczenie populacji orlika 
grubodziobego w Polsce: 
przygotowanie Narodowego 
Planu Działania i 
zabezpieczenie pierwotnego 
siedliska (AQC Plan) 

LIFE08 
NAT/PL/000511 

http://www.ptakipolskie.pl/nasze_dz
ialania.php?id=66 

 
 

01/2010 –> 06/2013 

Zabezpieczenie i odbudowa 
murawy kserotermicznej w 
Polsce – teoria i praktyka 
(Xeric Grasslands) 

LIFE08 
NAT/PL/000513 

http://www.murawy-life.kp.org.pl/ 

 
 01/2010 –> 12/2013 

Ochrona populacji bociana 
białego na terenie obszaru 
Natura 2000 Ostoja 
Warmińska (ochrona bociana 
białego) 

LIFE09 
NAT/PL/000253 

http://ochronabociana.pl/ 

 
 01/2011 –> 12/2013 

Restytucja i utrzymanie 
siedlisk lęgowych ptaków 
wodnych i błotnych 
(Ograniczenie sukcesji) 

LIFE09 
NAT/PL/000254 

http://www.ograniczeniesukcesji.pl/ 

 
 11/2010 –> 12/2013 

http://lifecogeneration.pl/
http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/en/
http://www.elivinglab.pl/
http://www.forbiosensing.pl/
http://www.emunew.pl/
http://www.orlikkrzykliwy.pl/
http://www.ptakipolskie.pl/nasze_dzialania.php?id=66
http://www.ptakipolskie.pl/nasze_dzialania.php?id=66
http://www.murawy-life.kp.org.pl/
http://ochronabociana.pl/
http://www.ograniczeniesukcesji.pl/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4581
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4582
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4582
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5304
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3547
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3548
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3545
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3813
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3814
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Aktywna ochrona ptaków 
wodnych i błotnych na terenie 
Polderu Północnego w Parku 
Narodowym "Ujście Warty" 
poprzez poprawę warunków 
wodnych siedlisk lęgowych 
oraz miejsc żerowania i 
odpoczynku w czasie migracji i 
zimowania. Bagna są Dobre! 
Etap 2 (Bagna są Dobre!) 

LIFE09 
NAT/PL/000257 

http://bagnasadobre.pl/ 

 
 

01/2011 –> 06/2014 

Renaturyzacja sieci 
hydrograficznej w Basenie 
Środkowym Doliny Biebrzy 
(Renaturyzacja) 

LIFE09 
NAT/PL/000258 

http://www.renaturyzacja.biebrza.or
g.pl/ 

 
 09/2010 –> 12/2016 

Czynna ochrona kompleksu 
priorytetowych siedlisk 
napiaskowych (6120, 2330) w 
obszarze Natura 2000 na 
Pustyni Błędowskiej (Pustynia 
Błędowska) 

LIFE09 
NAT/PL/000259 

http://life.gmina-klucze.pl/ 

 
 

01/2011 –> 11/2014 

Umożliwinie wodniczce 
(Acrocephalus paludicola) 
gospodarowanie siedliskiem 
poprzez trwały system 
wykorzystania biomasy 
(Biomass use for Aquatic 
Warbler) 

LIFE09 
NAT/PL/000260 

http://www.wodniczka.pl 

 
 

09/2010 –> 08/2014 

Ochrona ptaków wodnych i 
błotnych w pięciu Parkach 
Narodowych - odtwarzanie 
siedlisk i ograniczenie wpływu 
inwazyjnych gatunków (Polskie 
Ostoje Ptaków) 

LIFE09 
NAT/PL/000263 

http://www.ptaki-life.pl/ 

 
 

01/2011 –> 12/2014 

Ochrona siedlisk kluczowych 
gatunkow ptaków Doliny 
Środkowej Wisły w warunkach 
intensywnej presji aglomeracji 
warszawskiej 
(wislawarszawska.pl) 

LIFE09 
NAT/PL/000264 

http://www.wislawarszawska.pl/ 

 
 

01/2011 –> 09/2014 

Utworzenie niebieskiego 
korytarza ekologicznego w 
dolinie Iny (Niebieski korytarz 
Iny) 

LIFE10 
NAT/PL/000654 

http://www.lifeina.zzmiuw.pl 

 
 09/2011 –> 03/2017 

Ochrona zasobów 
przyrodniczych Puszczy 
Kampinowskiej - Obszaru 
Natura 2000, poprzez 
renaturyzacje wykupionych 
gruntów (ActiveKPN) 

LIFE10 
NAT/PL/000655 

http://kampinoski-pn.gov.pl/ 

 
 

09/2011 –> 03/2015 

Zachowanie siedlisk na 
obszarze mokradeł w dolinie 
Górnej Biebrzy (Górna Biebrza) 

LIFE11 
NAT/PL/000422 

http://www.gorna.biebrza.org.pl 

 
 

09/2012 –> 12/2017 

Zachowanie i rekultywacja 
żuław alkalicznych (kod 7230) 
we wczesnym krajobrazie 
polodowcowym północnej 
Polski  (AlkFens_PL) 

LIFE11 
NAT/PL/000423 

http://alkfens.kp.org.pl 

 
 06/2012 –> 03/2017 

Utworzenie niebieskiego 
korytarza ekologicznego w 
dolnie rzeki Regi i jej dopływów 
(Niebieski korytarz Regi) 

LIFE11 
NAT/PL/000424 

http://www.liferega.zzmiuw.pl 

 
 06/2012 –> 09/2017 

Aktywna ochrona nizinnej 
populacji głuszca w Borach 
Dolnośląskich i Puszczy 
Augustowskiej (Capercaillie 
Protection) 

LIFE11 
NAT/PL/000428 

http://gluszecruszow.pl 

 
 08/2012 –> 06/2018 

http://bagnasadobre.pl/
http://www.renaturyzacja.biebrza.org.pl/
http://www.renaturyzacja.biebrza.org.pl/
http://life.gmina-klucze.pl/
http://www.wodniczka.pl/
http://www.ptaki-life.pl/
http://www.wislawarszawska.pl/
http://www.lifeina.zzmiuw.pl/
http://kampinoski-pn.gov.pl/
http://www.gorna.biebrza.org.pl/
http://alkfens.kp.org.pl/
http://www.liferega.zzmiuw.pl/
http://gluszecruszow.pl/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3858
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3862
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3861
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3833
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3868
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3869
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4067
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4059
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4284
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4285
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4286
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4287
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Ochrona gatunków 
zagrożonych i siedlisk na 
stanowisku Natura 2000 
„Ostoja Wigierska” („Ostoja 
Wigierska”) 

LIFE11 
NAT/PL/000431 

http://www.life.wigry.win.pl/ 

 
 10/2012 –> 12/2017 

„Ochrona cennych naturalnych 
siedlisk pozaleśnych, typowych 
dla Parku Krajobrazowego 
Orlich Gniazd” (Ochrona 
obszaru PKOG) 

LIFE11 
NAT/PL/000432 

http://lifezpkws.pl 

 
 09/2012 –> 06/2016 

Aktywna ochrona bekasa 
dubelta na stanowisku Natura 
2000 w Dolinie Górnej Narwi 
(LIFEGALLINAGO) 

LIFE11 
NAT/PL/000436 

http://www.ptop.org.pl 

 
 09/2012 –> 08/2016 

Przeprowadzenie niezbędnych 
prac zachowawczych w Jaskini 
Szachownica na obszarze 
Natura 2000 (Life 
Szachownica/PL) 

LIFE12 
NAT/PL/000012 

 

http://www.lifeszachownica.pl/ 

 
 01/2014 –> 06/2017 

Kompleksowa ochrona 
nieleśnych siedlisk 
przyrodniczych na terenach 
wojskowych w obszarze 
Natura 2000 (LIFE MILITARY 
HABITATS PL) 

LIFE12 
NAT/PL/000031 

 

http://rzilife-pustynia.pl 

 
 

09/2013 –> 06/2017 

Natura w mozaice - ochrona 
gatunków i siedlisk w obszarze 
'Pieniny" (LIFEPieninyPL) 

LIFE12 
NAT/PL/000034 

 

http://www.pieninypn.pl/ 

 
 

09/2013 –> 06/2018 

Ochrona siedlisk 
kserotermicznych w obszarach 
Natura 2000 na Wyżynie 
Miechowskiej (LIFE + 
Kserotermy PL) 

LIFE12 
NAT/PL/000053 

 

http://kserotermy-life-krakow.pl/ 

  
 08/2013 –> 12/2017 

Ochrona podkowca małego i 
innych gatunków nietoperzy w 
południowej Polsce 
(PODKOWIEC+) (LIFE 
PODKOWIEC+) 

LIFE12 
NAT/PL/000060 

 

http://podkowiecplus.pl/index.php/pl
/o-projekcie 

  

 07/2013 –> 06/2018 

Ochrona płazów na obszarach 
Natura 2000 w północno-
wschodniej Polsce 
(Life/Amphibia/2012/PL) 

LIFE12 
NAT/PL/000063 

 

http://www.czlowiekiprzyroda.eu/lif
e/en/dzial_en.htm 

  

 

 
09/2013 –> 08/2016 

Ochrona zbiorowisk nieleśnych 
na terenie Beskidzkich Parków 
Krajobrazowych (LIFE/BESKIDY 
"PL") 

LIFE12 
NAT/PL/000081 

 

http://www.lifebeskid.zpk.com.pl 

  
 07/2013 –> 12/2017 

Ochrona i renaturyzacja 
mokradeł obszaru Natura 
2000 "Puszcza Kampinoska" 
(LIFE KAMPINOS WETLANDS 
PL) 

LIFE12 
NAT/PL/000084 

 

http://www.kampinoskiebagna.pl 

 
 07/2013 –> 03/2018 

Czynna ochrona siedlisk 
włosieniczników i udrożnienie 
korytarza ekologicznego zlewni 
rzeki Drawy w Polsce 
(LIFEDrawaPL) 

LIFE13 
NAT/PL/000009 

 

http://www.drawalifeplus.rdos.szcze
cin.pl 

 

 09/2014 –> 12/2019 

Dywersyfikacja i rozwój 
populacji żubrów w Polsce 
północno-zachodniej 
(LIFE_BISON_NW_PL) 

LIFE13 
NAT/PL/000010 

 

http://www.bisonlife13.zubry.org.pl 

 

 

 07/2014 –> 12/2018 

http://www.life.wigry.win.pl/
http://lifezpkws.pl/
http://www.ptop.org.pl/
http://www.lifeszachownica.pl/
http://rzilife-pustynia.pl/
http://www.pieninypn.pl/
http://kserotermy-life-krakow.pl/
http://podkowiecplus.pl/index.php/pl/o-projekcie
http://podkowiecplus.pl/index.php/pl/o-projekcie
http://www.czlowiekiprzyroda.eu/life/en/dzial_en.htm
http://www.czlowiekiprzyroda.eu/life/en/dzial_en.htm
http://www.lifebeskid.zpk.com.pl/
http://www.kampinoskiebagna.pl/
http://www.drawalifeplus.rdos.szczecin.pl/
http://www.drawalifeplus.rdos.szczecin.pl/
http://www.bisonlife13.zubry.org.pl/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4289
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4332
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4358
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4583
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4585
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4586
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4587
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4589
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4578
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4588
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4579
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5038
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5108
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Ochrona wybranych siedlisk i 
gatunków priorytetowych Ostoi 
Słowińskiej PLH220023 i 
Pobrzeża Słowińskiego 
PLB220003 Etap I 
(LIFENaturaSlowinskaPL) 

LIFE13 
NAT/PL/000018 

 

http://lifenatura.slowinskipn.pl 

 

 

 

 
01/2015 –> 12/2019 

Ochrona torfowisk alkalicznych 
(7230) południowej Polski 
(AlkFens_S_PLife) 

LIFE13 
NAT/PL/000024 

 

http://alkfens.kp.org.pl/ 

 
 

09/2014 –> 06/2018 

W zgodzie z naturą - LIFE+ dla 
Lasów Janowskich (Life - Lasy 
Janowskie PL) 

LIFE13 
NAT/PL/000032 

 

http://janowskie.rdos.lublin.pl/ 

 
 

01/2015 –> 12/2019 

Ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych na Ponidziu 
(ZSiNPK_Kielce_LIFE_PL) 

LIFE13 
NAT/PL/000038 

 

http://life.pk.kielce.pl/ 

 
 

06/2014 –> 12/2018 

Renaturyzacja sieci 
hydrograficznej w Basenie 
Środkowym doliny Biebrzy. 
Etap II (Renaturyzacja 
II_LIFE_PL) 

LIFE13 
NAT/PL/000050 

 

http://www.renaturyzacja2.biebrza.
org.pl 

 

 06/2014 –> 12/2018 

Ochrona rzadkich ptaków 
strefowych w wybranych 
obszarach Natura 2000 na 
Lubelszczyźnie (LIFEZONE) 

LIFE13 
NAT/PL/000060 

 

http://www.strefowe.lto.org.pl 

 
 09/2014 –> 08/2018 

 

 

Zakończone i realizowane obecnie projekty LIFE Zarządzanie i Informacje dotyczące 
Środowiska 

Tytuł projektu Numer projektu Strona internetowa Kliknij na ikonę, aby 
zapoznać się ze 
streszczeniem 

projektu 

Okres realizacji 

Ogień w lesie a przyroda - 
podniesienie świadomości 
mieszkańców terenów 
wiejskich w zakresie 
zapobiegania pożarom lasów 
(FORESTFIRE) 

LIFE08 

INF_PL_000523 

 

http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/i
n_english/in-

english/o_nas/programy-
unijne/ogien-w-lesie-a-przyroda 

 
01/2010 –> 12/2012 

Ogień w lesie a przyroda II – 
drugi etap kampanii 
informującej społeczeństwo o 
zagrożeniu pożarowym w 
lasach (FORESTFIRE II) 

LIFE09 

INF_PL_000275 

 

http://www.swiadomizagrozenia.pl 

 

 

 10/2010 –> 03/2013 

Dobry klimat dla powiatów 
(DOKLIP) 

LIFE09 

INF_PL_000283 

 

http://www.chronmyklimat.pl/DOKLI
P 

 
09/2010 –> 08/2015 

Ochrona różnorodności 
biologicznej na obszarach 
leśnych, w tym w ramach 
sieci Natura 2000 - promocja 
najlepszych praktyk (BEST 
FOR BIODIVERSITY) 

LIFE10 

INF_PL_000673 

 

http://www.bestpractice-life.pl/ 

 
 

01/2012 –> 12/2014 

Ogólnopolska Kampania 
informacyjno-promocyjna  
(Poznaj swoją Naturę) 

LIFE10 

INF_PL_000677 

http://www.gdos.gov.pl/ProjectCate
gories/viewProject/544/2/0/Poznaj_

Swoja_Nature 

 

 07/2012 –> 03/2015 

Ogólnopolska kampania 
informacyjno-edukacyjna na 
rzecz usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających 
azbest (Kampania anty-
azbestowa) 

LIFE10 

INF_PL_000678 

http://bezazbestu.com.pl 

 
 

01/2012 –> 12/2014 

http://lifenatura.slowinskipn.pl/
http://alkfens.kp.org.pl/
http://janowskie.rdos.lublin.pl/
http://life.pk.kielce.pl/
http://www.renaturyzacja2.biebrza.org.pl/
http://www.renaturyzacja2.biebrza.org.pl/
http://www.strefowe.lto.org.pl/
http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/in_english/in-english/o_nas/programy-unijne/ogien-w-lesie-a-przyroda
http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/in_english/in-english/o_nas/programy-unijne/ogien-w-lesie-a-przyroda
http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/in_english/in-english/o_nas/programy-unijne/ogien-w-lesie-a-przyroda
http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/in_english/in-english/o_nas/programy-unijne/ogien-w-lesie-a-przyroda
http://www.swiadomizagrozenia.pl/
http://www.chronmyklimat.pl/DOKLIP
http://www.chronmyklimat.pl/DOKLIP
http://www.bestpractice-life.pl/
http://www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/viewProject/544/2/0/Poznaj_Swoja_Nature
http://www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/viewProject/544/2/0/Poznaj_Swoja_Nature
http://www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/viewProject/544/2/0/Poznaj_Swoja_Nature
http://bezazbestu.com.pl/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5063
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4983
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5056
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4868
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5111
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4891
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3513
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3782
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3773
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4023
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4024
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4024
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Drogi dla Natury – kampania 
dotycząca promocji drzew w 
polskich krajobrazach 
wiejskich jako siedlisk i 
korytarzy ekologicznych 
(Roads for Nature) 

LIFE11 

INF_PL_000467 

http://aleje.org.pl 

 
 

07/2012 –> 12/2016 

Misja NATURA (N-M) LIFE11 

INF_PL_000478 

http://www.misjanatura.fwie.pl 

 
 

09/2012 –> 05/2016 

Zwiększenie świadomości 
polskich rolników w 
odniesieniu do eutrofizacji 
jako konsekwencji działalności 
rolniczej (AGROSAFE) 

LIFE11 

INF_PL_000480 

http://agrosafe.pl 

 
 09/2012 –> 02/2016 

3 kampanie integrujące 
przedsiębiorstwa sektora MSP 
i ich otoczenie w działaniach 
na rzecz ochrony środowiska 
(LIFE/3 xEnvironment/PL) 

LIFE12 

INF_PL_000009 

http://3xsrodowisko.pl/ 

 
 10/2013 –> 04/2016 

Przygotowanie strategii 
adaptacji do zmian klimatu 
miasta metropolitalnego przy 
wykorzystaniu mapy 
klimatycznej i partycypacji 
społecznej 
(LIFE_ADAPTCITY_PL) 

LIFE13 

INF_PL_000039 

http://adaptcity.pl/ 

 
 

07/2014 –> 12/2018 

 

Bieżące projekty LIFE Łagodzenie Zmian Klimatu i Dostosowanie do Zmian Klimatu  

Tytuł projektu Numer projektu Strona internetowa Kliknij na ikonę, aby 
zapoznać się ze 
streszczeniem 

projektu 

Okres realizacji 

Dostosowanie do zmian 
klimatu poprzez 
zrównoważone zarządzanie 
wodą w obszarze miejskim 
miasta Radom 
(LIFERADOMKLIMA-PL) 

LIFE14 
CCA/PL/000101 

 

http://life.radom.pl 

 
 

07/2015 –> 12/2020 

Bieżące projekty Zarządzanie i Informacje dotyczące klimatu LIFE  

Tytuł projektu Numer projektu Strona internetowa Kliknij na ikonę, aby 
zapoznać się ze 
streszczeniem 

projektu 

Okres realizacji 

Zapewnienie Zrównoważonego 
Rozwoju na podstawie 
Przekształceń 
Odpowiedzialnych Społecznie 
(LIFE_WZROST_PL) 

LIFE14 
GIC/PL/000008 

Nie dotyczy 

 
 04/2016 –> 03/2018 

 

Bieżące projekty zintegrowane LIFE 

Tytuł projektu Numer projektu Strona internetowa Kliknij na ikonę, aby 
zapoznać się ze 
streszczeniem 

projektu 

Okres realizacji 

Wdrożenie planu zapewnienia 
jakości powietrza w 
województwie małopolskim - 
zdrowa atmosfera w 
Małopolsce (województwo 
małopolskie) 

LIFE14 
IPE/PL/000021 

http://powietrze.malopolska.pl/en/lif
e-ip/ 

 
 

01/2015 –> 12/2023 

 

 

http://aleje.org.pl/
http://www.misjanatura.fwie.pl/
http://agrosafe.pl/
http://3xsrodowisko.pl/
http://adaptcity.pl/
http://life.radom.pl/
http://powietrze.malopolska.pl/en/life-ip/
http://powietrze.malopolska.pl/en/life-ip/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4346
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4344
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4417
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4584
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5067
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5356
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5427
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5440

