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LIFE+ jest jedynym instru-
mentem finansowym Unii Euro-
pejskiej skierowanym wy³¹cznie
na wspó³finansowanie projektów
w dziedzinie ochrony œrodowiska.

G³ównym celem LIFE+ jest
wspieranie procesu wdra¿ania
wspólnotowego prawa ochrony
œrodowiska, realizacja polityki
ochrony œrodowiska oraz identy-
fikacja i promocja nowych roz-
wi¹zañ dla problemów dotycz¹-
cych ochrony przyrody.

Instrument finansowy
LIFE+ jest programem obejmu-
j¹cym ró¿norodne zagadnienia.
Poczynaj¹c od ochrony przyro-
dy i ró¿norodnoœci biologicznej,
przez zmiany klimatu, ochronê
powietrza, ochronê gleb i wód,
ha³as, œrodowisko miejskie,
ochronê zdrowia, innowacje i
chemikalia, a¿ po dzia³ania ma-
j¹ce na celu wzrost œwiadomo-
œci spo³ecznej w dziedzinie
œrodowiska. Zosta³ podzielony na

trzy komponenty zaprezentowane
w oddzielnej ramce.

– Projekty realizowane w ra-
mach programu LIFE+ s¹ najczê-
œciej niekomercyjne, dlatego tak
wa¿ne jest uzyskanie dla nich
wsparcia. Wiele z nich bêdzie re-
alizowanych na obszarach sieci
Natura 2000, a pieni¹dze na ich
realizacjê trafi¹ do spo³ecznoœci
lokalnych. To bêdzie mia³o bezpo-
œredni wp³yw na wzrost œwiadomo-
œci i zaanga¿owanie spo³ecznoœci
lokalnych w realizacjê celów pro-
œrodowiskowych – mówi³ Micha³
Kie³sznia, zastêpca dyrektora
Generalnej Dyrekcji Ochrony Œro-
dowiska MŒ podczas konferencji
prasowej podsumowuj¹cej Pro-
gram LIFE+ w 2008 roku.

– Wa¿n¹ cech¹ Instrumentu
LIFE+ jest promowanie nowator-
skich rozwi¹zañ w dziedzinie
ochrony œrodowiska, st¹d projek-
ty przygotowywane do dofinan-
sowania w ramach LIFE+ po-
winny mieæ charakter demon-
stracyjny lub innowacyjny, a w
przypadku dzia³añ zwi¹zanych z
ochron¹ przyrody musz¹ siê
opieraæ na najlepszych prakty-
kach w danej dziedzinie – mówi³
W³adys³aw Majka, wiceprezes
NFOŒiGW.

Narodowy Fundusz przej¹³
w 2008 roku rolê Krajowej Insty-
tucji Wdra¿aj¹cej LIFE+ oraz Kra-
jowego Punktu Kontaktowego dla
wszystkich komponentów LIFE+.
Podstawowe zadnia Punktu to
m.in. przekazywanie wniosków o
dofinansowanie do Komisji Euro-
pejskiej, przeprowadzanie krajo-
wego naboru wniosków, bie¿¹ca
wspó³praca z potencjalnymi
wnioskodawcami, dzia³alnoœæ
promocyjna.

Program LIFE+ jest podzielony
na trzy komponenty tematyczne:

Komponent l
Przyroda i ró¿norodnoœæ biologiczna

W ramach komponentu pierwszego przewiduje siê finansowanie projek-
tów zwi¹zanych z ochron¹, zachowywaniem lub odbudow¹ naturalnych eko-
systemów, naturalnych siedlisk, dzikiej flory i fauny oraz ró¿norodnoœci biolo-
gicznej, w³¹cznie z ró¿norodnoœci¹ zasobów genetycznych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem obszarów Natura 2000.

Komponent II
Polityka i zarz¹dzanie w zakresie œrodowiska

W ramach drugiego komponentu przewiduje siê finansowanie projektów
z zakresu szeroko rozumianej ochrony œrodowiska, w szczególnoœci: zapobie-
gania zmianom klimatycznym; ochrony zdrowia i polepszania jakoœci ¿ycia; ochro-
ny wód: ochrony powietrza:

ochrony gleb; ochrony przed ha³asem; monitorowania lasów oraz ochro-
ny przed po¿arami;
zrównowa¿onego gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami,
jak równie¿ tworzenia, wdra¿ania i oceny polityk oraz prawa UE w zakre-
sie ochrony œrodowiska.

Komponent III
Informacja i komunikacja

Odwrócenie negatywnych trendów zmian zachodz¹cych w œrodowisku
naturalnym wymaga nie tylko zmian systemowych, harmonizuj¹cych rozwój
spo³eczny i ekonomiczny z mo¿liwoœciami œrodowiska, lecz równie¿ zaanga¿o-
wania zarówno instytucji, jak i spo³eczeñstwa do zmiany indywidualnych za-
chowañ, tak by zminimalizowaæ ich negatywny wp³yw na œrodowisko. St¹d w
ramach trzeciego komponentu przewiduje siê finansowanie projektów informa-
cyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiêkszania œwiadomoœci ekolo-
gicznej spo³eczeñstwa oraz wymianê najlepszych doœwiadczeñ i praktyk.

LIFE+ DLA ŒRODOWISKA
Jacek Zyœk
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W ramach LIFE+ ubiegaj¹-
cy siê podmiot mo¿e otrzymaæ od
Komisji Europejskiej dofinanso-
wanie na realizacjê swojego pro-
jektu w wysokoœci 50 lub 75%.
Je¿eli dofinansowanie UE wynie-
sie 50%, wówczas Narodowy Fun-
dusz udzieli beneficjentowi dofi-
nansowanie na realizacjê projek-
tu w wysokoœci 40%, czyli bene-
ficjent bêdzie musia³ pozyskaæ
jedynie 10% œrodków na realiza-
cjê przedsiêwziêcia. Je¿eli UE
wesprze dzia³anie w wymiarze
75%, wówczas NFOŒiGW do³o-

¿y jeszcze 20% i beneficjentowi
do sfinansowania pozostanie je-
dynie 5% kosztów. Na pokrycie
tego dodatkowego wsparcia w la-
tach 2008–2018 NFOŒiGW prze-
znaczy³ œrodki w ³¹cznej kwocie
86 milionów z³.

– Rok 2008 okaza³ siê nie-
zwykle korzystny dla polskich
wnioskodawców. £¹czna kwota
dofinansowania, o jak¹ ubie-
gaj¹ siê polskie podmioty we

wnioskach, które wspólnie uda-
³o nam siê opracowaæ i przeka-
zaæ do Komisji Europejskiej w
ubieg³ym roku to blisko 22 mln
euro – dwukrotnie wiêcej ni¿
przyznana alokacja roczna –
mówi W³adys³aw Majka.

Wœród projektów przed³o¿o-
nych do dofinansowania w ra-
mach LIFE+ w 2008 roku znala-
z³y siê m.in. „Ekotony dla reduk-
cji zanieczyszczeñ obszarowych’
(Regionalny Zarz¹d Gospodarki
Wodnej Warszawa – koszt projek-
tu 1,3 mln euro), „Innowacyjne
zarz¹dzanie drzewostanem w
oparciu o cyfrowe technologie
GREEN SOPOT (Urz¹d miasta
Sopot – koszt projektu 0,4 mln
euro), „Ekohydrologiczna rekul-
tywacja zbiorników rekreacyj-
nych „Arturówek” (£ódŸ) jako
modelowe podejœcie do rekulty-
wacji zbiorników miejskich (Uni-

wersytet £ódzki – koszt projektu
1,3 mln euro), „Odnawialne Ÿró-
d³a energii” – ogólnopolska kam-
pania edukacyjno-promocyjna
skierowana do samorz¹du teryto-
rialnego (Municipium S.A. – koszt
projektu 0,8 mln euro) oraz naj-
wiêkszy, ubiegaj¹cy siê o ponad
2,5 miliona euro, projekt Urzêdu
Miasta Sto³ecznego Warszawy –

„Ochrona siedlisk kluczowych ga-
tunków ptaków Doliny Œrodkowej
Wis³y w warunkach intensywnej
presji aglomeracji warszawskiej”.

O jego za³o¿eniach mówi³
Marek Piwowarski, koordynator
projektu.

Na wyspach, ³achach, w la-
sach ³êgowych wzd³u¿ koryta
Wis³y w obszarze Warszawy i jej
okolic ¿yje wiele gatunków pta-
ków, w tym kilkanaœcie tzw. klu-
czowych (rybitwa bia³oczelna, ry-
bitwa rzeczna, orze³ bielik, zimo-
rodek, brzegówka, dziêcio³ czar-
ny œredni). Najwiêksze zagro¿e-
nie dla ptaków tej czêœci doliny
Wis³y to penetracja terenu przez
ludzi – zarówno piknikuj¹cych,
jak i uprawiaj¹cych sporty wod-
ne, niszczenie lasów ³êgowych i
brzegów, dzikie wysypiska, wy-
palanie traw, a tak¿e wiosenne po-
wodzie unosz¹ce gniazda.

– Projekt ma przede wszyst-
kim na celu ochronê ptaków przed
presj¹ ludzi, poszukiwanie opty-
malnych rozwi¹zañ w tym zakre-
sie. Sposób podejœcia do ochrony
ptaków bêdzie ró¿ny na poszcze-
gólnych odcinkach rzeki i uzale¿-
niony od jej charakteru. Mog¹ byæ
podejmowane dzia³ania napraw-
cze albo sensu stricte ochronne.

Na wyspach, ³achach, w lasach ³êgowych wzd³u¿ koryta Wis³y w obszarze
Warszawy i jej okolic ¿yje wiele gatunków ptaków.
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Konieczne bêdzie przeprowadze-
nie kompleksowej waloryzacji awi-
fauny, wzmocnienie aktywnej
ochrony siedlisk, wzrost œwiado-
moœci ekologicznej mieszkañ-
ców. Program zak³ada miêdzy
innemu renaturyzacjê wybra-
nych zadrzewieñ ³êgowych, czê-
œciow¹ izolacjê wysp, by zapew-
niæ ptakom ochronê miejsc
gniazdowania i  odpoczynek,
stwarzanie siedlisk zastêpczych w
postaci p³ywaj¹cych wysp, budo-

wê platform z gniazdami dla or³a
bielika, ograniczenie swobodnej
penetracji terenu przez ludzi po-
przez wytyczenie œcie¿ek i miejsc
do wypoczynku – poinformowa³
Marek Piwowarski.

                    

W po³owie roku 2009 po-
winny byæ znane decyzje Unii
Europejskiej; zarówno beneficjen-
ci, jak i pracownicy NFOŒiGW

maj¹ nadziejê, ¿e bêdzie lepiej ni¿
w 2007 roku, kiedy to na 8 z³o¿o-
nych do Komisji Europejskiej
wniosków pozytywnie zaopinio-
wany zosta³ tylko jeden.

Póki co, w NFOŒiGW rozpo-
czyna siê ju¿ nowy nabór projek-
tów na rok 2009. Komisja Euro-
pejska przyzna³a nam w ramach
Programu LIFE+ 12 mln euro.
Powinniœmy wykorzystaæ je w ca-
³oœci.

Jacek Zyœk

Prawie 29 mln z³ z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska we Wroc³awiu umo¿-
liwi wybudowanie kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej o ³¹cznej
d³ugoœci 80 km w kliku miejsco-
woœciach w gminie O³awa.

Z systemu kanalizacyjnego
skorzysta ok 3,5 tys. mieszkañców.
Nowe inwestycje powstan¹ w miej-
scowoœciach: Godzikowice, Œcina-
wa, Œcinawa Polska, Stanowice,
Stanowice Lotnisko oraz Marcin-
kowice. Do tej pory mieszkañcy

u¿ytkuj¹ nierzadko
przestarza³e i nie-
szczelne szamba, z
których zanieczysz-
czenia trafiaj¹ do
gleby i wód po-
wierzchniowych.
Œcieki, zamiast roz-
lewaæ siê po polach,
bêd¹ trafia³y do
obecnie budowanej
oczyszczalni œcie-
ków w Stanowi-
cach. Ten zak³ad
równie¿ zosta³ dofi-
nansowany przez
Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Œro-
dowiska i Gospo-
darki Wodnej we
Wroc³awiu. Zakoñ-
czenie robót, rozpo-
czêtych w lutym br.,
planowane jest na
rok 2011.

29 MLN Z£ NA KANALIZACJÊ
W GMINIE O£AWA

§§
Kwartalnik

periodyk wyspecjalizowany w prawnych
aspektach ochrony œrodowiska.
Roczna prenumerata 280 z³.
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Umowa na budowê kanalizacji w gminie O³awa
podpisana. Od prawej: Ryszard Wojciechowski, wójt;
przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Œrodowiska we Wroc³awiu: Jerzy Ignaszak,
zastêpca prezesa zarz¹du; Ewa Mañkowska,
prezes zarz¹du; Jadwiga Haudek, dyrektor
Oddzia³u Funduszu w Wa³brzychu i Wojciech

Caryk, starszy specjalista (Wroc³aw 19 grudnia
br., siedziba WFOŒiGW we Wroc³awiu).

Eksperci przypominaj¹, ¿e do
2010 r., zgodnie z zapisami w Trak-
tacie Akcesyjnym z Uni¹ Euro-
pejsk¹, musimy zast¹piæ szamba
kanalizacyjnymi rurami. Je¿eli nie
spe³nimy tych wymagañ, to gro¿¹
nam wysokie kary finansowe.

Robert Borkacki
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