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DG ds. Środowiska: Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej

Interes UE: W kontekście projektów w ramach komponentu Środowisko programu LIFE synonim europejskiej 
wartości dodanej. Interes UE oznacza wkład w osiąganie ogólnych celów polityki środowiskowej UE poprzez 
skoncentrowanie się na problemie o istotnym znaczeniu na poziomie europejskim lub spodziewane genero-
wanie rezultatów, które mogą być powszechnie stosowane.

Interwencja: Jakiekolwiek działanie lub operacja przeprowadzone przez organy publiczne bądź inne organi-
zacje, niezależnie od ich charakteru (polityka, program, działanie lub projekt).

Katalizator: czynnik stymulujący lub przyspieszający reakcję, postęp lub zmianę

LIFE: Instrument Finansowy na rzecz Środowiska (L’instrument financier pour l’environnement)

Monitorowanie: regularna ocena zasobów, produktów oraz rezultatów interwencji

Ocena skutków :  Ocena konsekwencji ekonomicznych, społecznych i środowiskowych polityki i wniosków 
ustawodawczych. To narzędzie ma na celu zapewnienie, że inicjatywy Komisji oraz ustawodawstwo UE są przy-
gotowywane w oparciu o przejrzyste, kompleksowe i zrównoważone dowody.

Oddziaływanie: Pozytywne i negatywne, główne oraz poboczne skutki długoterminowe powstałe w wyniku 
interwencji, w sposób bezpośredni lub pośredni, zamierzony lub niezamierzony.

Powielanie projektu: odtworzenie całego projektu lub jego części

Produkt: To, co jest wytwarzane w oparciu o zasoby przydzielone do danej interwencji.

Projekty zintegrowane : Projekty wdrażające na dużą skalę terytorialną, w szczególności w wymiarze regio-
nalnym, wieloregionalnym lub krajowym, strategie lub plany działania na rzecz środowiska i klimatu wymagane 
przez unijne przepisy prawne dotyczące środowiska lub klimatu, zgodnie z innymi aktami unijnymi lub aktami 
opracowanymi przez władze państw członkowskich.

Rezultaty: bezpośrednie skutki lub zmiany, jakie powstają w wyniku interwencji

Rozpowszechnianie rezultatów projektu : proces udostępniania rezultatów i wyników projektu zaintereso-
wanym stronom i szerszemu gronu odbiorców

Skuteczność: osiąganie ustalonych celów

Strategie tematyczne: W ramach 6. EAP wprowadzono strategie tematyczne jako instrument jego wdraża-
nia, obejmujące siedem obszarów tematycznych: ochrona gleb; ochrona i zachowanie środowiska morskiego; 
zrównoważone stosowanie pestycydów; zanieczyszczenie powietrza; poprawa stanu środowiska miejskiego; 
zrównoważone wykorzystanie zasobów i zarządzanie nimi, zapobieganie powstawaniu odpadów i ich recykling.

Powyższe strategie opierają się na podejściu globalnym, w podziale na tematy, a nie na określone rodzaje 
zanieczyszczeń czy działalności gospodarczej, jak miało to miejsce w przeszłości. Ustanawiają one długotermi-
nowe cele i umożliwiają uproszczenie i nadanie jasności istniejącym przepisom.

Trwałość projektu: ciągłość istnienia projektu

UE: Unia Europejska

GLOSARIUSZ I WYKAZ SKRÓTÓW
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Unijne programy działań w zakresie środowiska (EAP) :  Programy przyjmowane przez Parlament Euro-
pejski i Radę, wyznaczające kluczowe cele i priorytety środowiskowe UE. Są one programami wieloletnimi 
i mają na celu zidentyfikowanie największych problemów środowiskowych UE, wyznaczenie celów i określenie 
wytycznych.

Pierwszy unijny program działań w zakresie środowiska powstał w 1973  r. Szósty unijny program działań 
w zakresie środowiska zakończył się w połowie 2012 r. Komisja Europejska zaproponowała wniosek dotyczący 
nowego (siódmego) unijnego programu działań w zakresie środowiska „Dobrze żyć naszej planety”, który 
zostanie rozpatrzony w ramach zwykłej procedury ustawodawczej przez Parlament Europejski i Radę Unii 
Europejskiej.

Wskaźnik : Czynniki ilościowe bądź jakościowe lub zmienne, które dostarczają prostych i rzetelnych danych 
umożliwiających pomiar osiągnięć, odzwierciedlających zmiany wiążące się z interwencją lub umożliwiających 
ocenę wyników. Wskaźniki powinny być odpowiednie, akceptowane, wiarygodne, proste i miarodajne (kryteria 
RACER):

a)  wskaźnik i  nak ładu: mierzą one i lość,  jakość i   terminowość zasobów udostępnianych na cele danej 
interwencji;

b)  wskaźniki produktu: mierzą one rezultaty utworzone bądź spowodowane interwencją. Dostarczają one infor-
macji umożliwiających ocenę wydajności wykorzystania nakładów;

c) wskaźniki wyniku: Wskaźniki rezultatów i oddziaływania:

–  wskaźniki rezultatu: mierzą one natychmiastowe lub krótkoterminowe rezultaty przeprowadzenia inter-
wencji. Dostarczają one kluczowych informacji dotyczących stopnia, w  jakim cele interwencji zostały 
osiągnięte,

–  wskaźniki oddziaływania: mierzą one pozytywne i negatywne, główne oraz poboczne skutki długotermi-
nowe powstałe w wyniku interwencji, bezpośrednio lub pośrednio, zamierzone lub niezamierzone.

Zarządzanie scentralizowane przez Komisję Europejską:
– Bezpośrednie :  Zadania związane z wykonaniem budżetu są wykonywane bezpośrednio przez departa-
menty Komisji.
– Pośrednie : Komisja powierza zadania organów publicznych, a w szczególności wykonanie budżetu agen-
cjom utworzonym przez Komisję (agencje wykonawcze), tradycyjnym agencjom lub wspólnym przedsiębior-
stwom, innym podmiotom, takim jak Europejski Bank Inwestycyjny lub Europejski Fundusz Inwestycyjny, krajo-
wym podmiotom sektora publicznego lub podmiotom prawa prywatnego realizującym misję publiczną (tzw. 
agencje krajowe).
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STRESZCZENIE

I.
Polityka ochrony środowiska UE stanowi integralną 
część wszystk ich głównych obszarów polityk i UE. 
Ogromna większość funduszy UE przeznaczona na 
środowisko jest zatem przekazywana w ramach głów-
nych polityk wydatków, takich jak fundusze struktu-
ralne oraz wspólna polityka rolna. LIFE (Instrument 
Finansowy na rzecz Środowiska) jest zarządzany bez-
pośrednio przez Komisję. Obecnie trwa czwarty okres 
programowania, a średni roczny budżet bieżącego 
programu LIFE wynosi 239 mln euro na finansowanie 
projektów – co stanowi mniej niż 1,5% szacowanych 
ogólnych wydatków UE na ochronę środowiska. Jest to 
skromny budżet przeznaczony na ambitny cel – przy-
czynienie się do rozwoju, aktualizacji i wdrożenia poli-
tyki i przepisów w dziedzinie ochrony środowiska UE. 
Niemal 50% tego budżetu, tj. 120 mln euro, przezna-
czone jest na komponent „Środowisko” programu LIFE.

II.
Komisja zaproponowała zwiększenie budżetu przezna-
czonego na komponent „Środowisko” programu LIFE 
na następny okres programowania. W związku z tym 
Trybunał przeprowadził kontrolę mającą na celu ocenę 
skuteczności komponentu „Środowisko” programu LIFE. 
Obejmowała ona sprawdzenie, czy koncepcja i wdro-
żenie komponentu „Środowisko” programu LIFE przy-
czyniły się do skuteczności programu.

III.
Trybunał ocenił, że ogólnie komponent „Środowisko” 
programu LIFE nie funkcjonował skutecznie, ponie-
waż nie był wystarczająco dobrze zaprojektowany 
i wdrażany. Główne problemy dotyczące koncepcji 
były następujące:

a) brak mechanizmu umożliwiającego ukierunko-
wanie niewielkich zasobów na wybrane wstępnie 
cele rozproszył oddziaływanie zainwestowanych 
funduszy;

b) orientacyjne przydziały krajowe ograniczały wy-
bór najlepszych projektów, ponieważ projekty 
były wybierane nie tylko w oparciu o ich jakość, 
ale również w oparciu o państwo członkowskie, 
z którego pochodziły ;

c) niewystarczające uzasadnianie wyników oceny 
wpłynęło negatywnie na jakość wyboru projektów;

d) w systemie monitorowania programu zabrakło 
odpowiednich wspólnych wskaźników produktu 
i  rezultatu. W  związku z  tym Komisja nie miała 
możliwości uzyskania kompleksowego i aktualne-
go obrazu wyników projektów, a zatem również 
oszacowania skuteczności operacyjnej programu.

IV.
Główne problemy w zakresie wdrażania mające wpływ 
na skuteczność były następujące:

a) Kluczowe aspekty projektów LIFE dotyczące ich 
innowacyjnego i demonstracyjnego charakteru, 
perspektyw ich trwałości oraz interesu UE nie za-
wsze były odpowiednio oceniane w trakcie wy-
boru projektów.

b) Monitorowanie racjonalności kosztów projekto-
wych, trwałości oraz powielania projektów było 
niewystarczające.

c) Rola katal izatora,  jaką miał  odegrać ten kom-
ponent w zakresie polityki ochrony środowiska, 
została znacznie ograniczona z powodu niewy-
starczająco skutecznego rozpowszechniania re-
zultatów oraz niewielkiej trwałości i możliwości 
powielania projektów.
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V.
Trybunał zaleca, aby Komisja wdrożyła następujące 
zalecenia:

1. Prz y ustalaniu wieloletnich programów prac 
w ramach nowego programu LIFE władze usta-
wodawcze powinny umożliwić Komisji  i   pań-
stwom cz łonkowsk im ograniczenie  k wal i f i -
kowalnych wniosków do ograniczonej l iczby 
priorytetów strategicznych oraz ustanowienie 
jasnych, szczegółowych, mierzalnych i  możli-
wych do osiągnięcia celów w ramach projektów 
podlegających finansowaniu. Ograniczona liczba 
priorytetów ustalonych na określoną liczbę lat 
usprawni proces wyboru, co umożliwi skoncen-
trowanie wysiłków na określonych kwestiach 
oraz ułatwi ocenę oddziaływania programu.

2. We wniosku Komisji dotyczącym nowego pro-
gramu LIFE zrezygnowano z możliwości przezna-
czania przydziałów krajowych na projekty trady-
cyjne, ale utrzymano równowagę geograficzną 
w przypadku projektów zintegrowanych. Podczas 
jego wdrażania Komisja powinna zapewnić, by 
projekty zintegrowane były wybierane w oparciu 
o  ich jakość, oraz by równowaga geograficzna 
nie wiązała się z naruszeniem zasady równości 
szans dla wnioskodawców.

3. Komisja powinna poprawić formularze oceny 
stosowane przy wyborze projektów oraz wyma-
gać od oceniających przedstawiania odrębnych 
ocen i wyników punktacji w zakresie głównych 
aspektów projektów (takich jak innowacyjny lub 
demonstracyjny charakter wniosku, jakość plano-
wanych działań rozpowszechniających lub po-
tencjał w zakresie powielania rezultatów) w celu 
poprawienia jakości  i   przejrz ystości  procesu 
wyboru oraz zapewnienia, że wybrane projekty 
będą mogły w największym stopniu przyczynić 
się do osiągnięcia celów programu.

4. Komisja powinna poprawić narzędzia do zarzą-
dzania programem oraz rozważyć wprowadzenie 
odpowiednich wspólnych wskaźników produktu 
i rezultatu, jak również system gromadzenia in-
formacji dotyczących dalszych losów projektów 
na poziomie programu w celu ułatwienia odpo-
wiedniego monitorowania programu. Wskaźniki 
powinny być w możliwie największym stopniu 
odpowiednie, akceptowane, wiarygodne, proste 
i miarodajne (kryteria RACER).

5. Komisja powinna poprawić swoją ocenę racjo-
nalności deklarowanych kosztów osobowych, 
w szczególności w przypadku porównywalnych 
projektów, poprzez lepsze wykorzystanie infor-
macji  zebranych w  fazie monitorowania. Mo-
głoby to zostać następnie w większym stopniu 
wykorzystane do zidentyfikowania nadmiernych 
kosztów.

6. Komisja powinna wymagać od zespołu moni-
torującego, aby uwzględnił w swoich ocenach 
krytyczną analizę zaproponowanych przez bene-
ficjenta działań dotyczących rozpowszechnienia 
rezultatów, trwałości i powielania oraz potencjal-
nych barier, które mogłyby utrudniać powyższe 
działania, zarówno w sprawozdaniach z oceny 
w trakcie realizacji projektu, jak i w sprawozda-
niach z kontroli ex post.

7. Komisja powinna rozważyć, w jaki sposób lepiej 
wspierać rozpowszechnianie i powielanie rezul-
tatów projektów przez beneficjentów prywat-
nych, którzy chcą chronić swój interes handlowy.

8. Komisja powinna rozważyć, w  jaki sposób wy-
móc na beneficjentach przedkładanie prostych 
i aktualnych informacji drogą elektroniczną po 
zakończeniu projektu (tj. czy projekt wciąż funk-
cjonuje, czy jest on powielany, jeśli tak, to ile razy 
itd.). Umożliwiłoby to Komisji poprawę informacji 
ex post dotyczących skuteczności programu.
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WSPARCIE FINANSOWE NA RZECZ ŚRODOWISKA 
W UE

1. Środowisko jest obszarem polityki Unii Europejskiej o wciąż rosnącym 
znaczeniu. W  ramach traktatu z  Amsterdamu (1999) Unia przyznała, 
że środowisko należy uwzględnić, zarówno pod względem definicji , 
jak i pod względem wdrożenia, we wszystkich innych politykach Unii 
(np. politykach w zakresie transportu, przedsiębiorstw, badań naukowych 
i rozszerzenia). Z uwagi na przekrojowy charakter kwestii związanych ze 
środowiskiem główne programy wydatków Wspólnoty (w szczególno-
ści fundusze strukturalne, wydatki w ramach Funduszu Spójności oraz 
wydatki na rolnictwo i  inne programy pomocowe wdrażane poza UE) 
uwzględniają aspekty związane z polityką ochrony środowiska.

2. Na schemacie 1 przedstawiono szacowane wydatki związane z ochro-
ną środowiska na okres 2007–2013 z podziałem na program wydatków. 
Program LIFE z budżetem 2,1 mld euro stanowi mniej niż 1,5% całości 
wydatków związanych ze środowiskiem.

WSTĘP

SZACOWANE WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM (W MLD EURO), 2007–2013

2,1

105,0

1,9
3,9

5,0

35,4

LIFE

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / 
Europejski Fundusz Społeczny / Fundusz Spójności

Program ramowy

Europejski Instrument Sąsiedztwa
i Partnerstwa

Inne programy

Wspólna polityka rolna

LIFE stanowi 1,37% ogółu

Źródło: Połączona ocena skutków oraz ocena ex ante przeglądu rozporządzenia LIFE+: rozwój poszczególnych opcji.

SCHEMAT 1
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PROGRAM LIFE

3. Bieżący program LIFE1 obejmuje lata 2007–2013 i  sk łada się z  trzech 
komponentów:

a) komponent „Przyroda i różnorodność biologiczna” programu LIFE, 
z którego współfinansuje się projekty obejmujące najlepsze prak-
tyki lub projekty demonstracyjne przyczyniające się do wdrażania 
dyrektyw ptasiej i siedliskowej, sieci Natura 2000. Ponadto współfi-
nansuje się z niego projekty innowacyjne i demonstracyjne, które 
przyczyniają się do realizacji celów przedstawionych w komunikacie 
Komisji „Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do 
roku 2010 i w przyszłości”;

b) komponent „Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska” progra-
mu LIFE (zwany dalej komponentem „Środowisko” programu LIFE), 
z którego współfinansuje się programy innowacyjne lub demon-
stracyjne dotyczące zmian klimatycznych, wody, powietrza, gleby, 
środowiska miejskiego, hałasu, chemikaliów, środowiska i zdrowia, 
zasobów naturalnych i odpadów, lasów i innowacji;

c) komponent „Informacja i komunikacja” programu LIFE, w ramach 
którego wspiera się projekty dotyczące rozpowszechniania infor-
macji o środowisku, takich jak informacje o zmianach klimatu lub 
ochronie środowiska, tworzenia forów współpracy lub platform 
wymiany najlepszych praktyk.

4. Program LIFE jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję2. Z uwagi na 
to, że większość wydatków UE na rzecz środowiska jest objęta innymi 
programami wydatków, program LIFE stanowi filar działalności UE pod 
względem ochrony środowiska. Jego celem ogólnym jest przyczynić się 
do rozwoju, aktualizacji oraz wdrażania polityki i przepisów UE w zakresie 
środowiska, łącznie z włączeniem ochrony środowiska do innych polityk. 
Powinien zatem służyć jako platforma do opracowywania i wymiany naj-
lepszych praktyk oraz dzielenia się wiedzą, a także działać jako katalizator 
i przyspieszać zmiany dotyczące kwestii środowiskowych i klimatycznych. 
W praktyce LIFE wspiera ogólne (polityczne) priorytety środowiskowe usta-
lone przez Radę i Parlament Europejski w unijnych programach działań 
w zakresie środowiska (EAP). Projekty komponentu „Środowisko” progra-
mu LIFE obejmują bardzo szeroką gamę sektorów, w tym zmiany klimatu, 
chemikalia, zasoby wodne i naturalne, jak wyszczególniono w ramce 1.

5. Średni roczny budżet bieżącego komponentu „Środowisko” programu LIFE 
wynosi 119,5 mln euro. Od 1996 do 2012 r. w ramach tego komponentu 
przekazano 1,3 mld euro na 1730 projektów (zob. tabela 1). Komponent 
„Środowisko” programu LIFE został przedstawiony na schemacie 2 ,  na 
którym pokazano logikę interwencji w ramach komponentu oraz wza-
jemne oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi elementami: „określanie 
i ocena polityk”, „realizacja projektu” oraz „rezultaty i oddziaływanie”.

1 Program „LIFE+” podlega 
przepisom rozporządzenia 
(WE) nr 614/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
23 maja 2007 r. w sprawie 
instrumentu finansowego 
na rzecz środowiska (LIFE+) 
(Dz.U. L 149 z 9.6.2007, s. 1). 
Program ten jest następcą 
programów LIFE I (1992–
1995), LIFE II (1996–1999) 
i LIFE III (2000–2006) 
z poprzednich okresów. 
Komisja opracowała 
wniosek dotyczący nowego 
programu LIFE (2014–2020), 
który znajduje się obecnie 
w fazie negocjacji między 
Parlamentem Europejskim 
a Radą UE.

2 Zarządzenie scentralizowane 
przez Komisję Europejską 
(Dyrekcja Generalna ds. 
Środowiska).
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SCHEMAT 2

KOMPONENT „ŚRODOWISKO” PROGRAMU LIFE

CELE KOMPONENTU „ŚRODOWISKO”
PROGRAMU LIFE 
Przyczynianie się do rozwoju i aktualizacji polityki w dziedzinie
zmian klimatu poprzez finansowanie innowacyjnych lub
pilotażowych projektów.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
Publikacja zaproszenia w Dzienniku Urzędowym 

Władze państw członkowskich przesyłają wnioski
do Komisji Europejskiej 

WYBÓR PROJEKTÓW
Ocena i wybór wniosków  

Podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie

REALIZACJA PROJEKTU
Realizacja uzgodnionych działań przez beneficjenta i przekazanie
Komisji informacji na temat postępów w realizacji i rezultatów
projektu

Monitorowanie i ocena postępów w realizacji projektów
i jego ukończenia przez Komisję 

Pokrycie kosztów kwalifikowalnych działań ze środków
komponentu „Środowisko” programu LIFE

REZULTATY PROJEKTU
Ukończenie trwałych innowacyjnych lub pilotażowych
projektów

DZIAŁANIA NASTĘPCZE
Kontrole i wizytacje projektów ex post

OKREŚLENIE I OCENA
POLITYKI

REALIZACJA
PROJEKTU

REZULTATY
I ODDZIAŁYWANIE

EFEKT KATALITYCZNY
Przyspieszenie zmian w kwestiach
dotyczących środowiska i klimatu

POWIELENIE
Odtworzenie rezultatów projektu,
najlepiej w całej UE.

ROZPOWSZECHNIENIE REZULTATÓW
Rozpowszechnienie przez Komisję
i beneficjentów celów i rezultatów projektów. 

OCENA PROGRAMU 
Przeprowadza się ocenę ex ante,
ocenę śródokresową i ocenę ex post.
Oceny mogą prowadzić do ponownego
rozważenia celów i procesów programu.
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6. Wskutek tego względnie ograniczonego budżetu komponentu „Śro-
dowisko” programu LIFE, zarówno w porównaniu z obszernymi celami, 
jak i z ogółem wydatków UE na środowisko, jego skuteczność w dużym 
stopniu zależy od tego, czy finansowane projekty służą jako katalizatory 
zmian środowiskowych. Oznacza to, że pomyślne zakończenie projek-
tu samo w sobie nie wystarczy, aby zapewnić ogólną skuteczność pro-
gramu. Jeśli projekty nie dotyczą problemów o istotnym znaczeniu na 
szczeblu europejskim, a ich rezultaty nie są odpowiednio monitorowane, 
rozpowszechniane, utrwalane i powielane, mało prawdopodobne jest 
osiągnięcie ogólnego celu wspierania polityki ochrony środowiska.

12

Sprawozdanie specjalne nr 15/2013 – Czy komponent „Środowisko” programu LIFE jest skuteczny? 



7. Trybunał zidentyfikował szereg zagrożeń dla skuteczności komponentu 
„Środowisko” programu LIFE pod względem osiągnięcia celów kompo-
nentu. W szczególności istnieje ryzyko, że połączenie dużej liczby działań 
priorytetowych oraz względnie niskiego budżetu może doprowadzić 
do rozproszenia działań oraz niejednoznacznych rezultatów, uchybień 
w  systemach monitorowania i   oceny umożliwiających wyciągnięcie 
wniosków dotyczących programu oraz braku efektu mnożnikowego 
w związku z niewystarczającym rozpowszechnieniem rezultatów pro-
jektu. Z uwagi na to, że Komisja zamierza znacznie zwiększyć budżet 
programu na następny okres programowania 2014–2020, Trybunał podjął 
decyzję o przeprowadzeniu kontroli w celu bardziej szczegółowej oceny 
tych zagrożeń.

8. Celem kontroli jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Czy komponent 
»Środowisko« programu LIFE3 funkcjonuje skutecznie?”. W tym celu opra-
cowano następujące pytania dodatkowe:

 — Czy komponent „Środowisko” programu LIFE został dobrze zapro-
jektowany, tak aby było możliwe uzyskanie skutecznych rezultatów? 
W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie Trybunał zbadał spój-
ność celów z dostępnym budżetem, sposób przydziału budżetu 
oraz model wyboru projektów i procesów monitorowania,

 — Czy komponent „Środowisko” programu LIFE został dobrze wdrożo-
ny, tak aby było możliwe uzyskanie skutecznych rezultatów? W celu 
uzyskania odpowiedzi na to pytanie Trybunał zbadał zastosowanie 
kryteriów wyboru oraz monitorowanie, rozpowszechnianie, trwa-
łość oraz możliwość powielania projektów.

9. Powyższe pytania odnoszą się do warunków niezbędnych do uzyskania 
efektu katalitycznego, a zatem również ogólnej skuteczności komponen-
tu „Środowisko” programu LIFE.

10.  Kontrola skupiła się na projektach finansowanych między 2005 a 2010 r. 
Trybunał skontrolował odpowiednie służby Komisji oraz pięć państw 
członkowskich wybranych spośród największych beneficjentów progra-
mu LIFE (Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i Zjednoczone Królestwo), 
które realizują 55% budżetu programu LIFE oraz 15% projektów w ramach 
tego programu.

3 Komponent „Przyroda 
i różnorodność biologiczna” 
programu LIFE był 
przedmiotem sprawozdania 
specjalnego Trybunału 
nr 11/2009 „Trwałość 
projektów w ramach 
instrumentu LIFE-przyroda 
i zarządzanie nimi przez 
Komisję”.

ZAKRES KONTROLI I PODEJŚCIE KONTROLNE
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11.  Ogółem skontrolowano na miejscu 25 projektów w pięciu państwach 
członkowskich4. Przeanalizowano odpowiednie dokumenty w celu spraw-
dzenia celu, kwalifikowalności, istnienia, trwałości oraz potencjału powie-
lania projektów oraz w celu zweryfikowania, czy najlepsze praktyki oraz 
zdobyte doświadczenie zostały odpowiednio rozpowszechnione przez 
Komisję. Ponadto przeanalizowano próbę 70 projektów pod względem 
istotnych informacji dotyczących wyboru projektów i monitorowania 
oraz informacji dostępnych na stronach internetowych projektów.

12.  Przeprowadzono wywiady z przedstawicielami Komisji, zespołu ocenia-
jącego i zespołu monitorującego5 oraz przedstawicielami władz krajo-
wych lub regionalnych pełniących funkcję krajowych lub regionalnych 
punktów kontaktowych (NCP).

4 Łącznie z 23 projektami 
zakończonymi, z których 
22 zostały wybrane w latach 
2005–2006, a jedynie trzy 
w 2007 r. Należy odnotować, 
że niektóre zasady, na 
przykład dotyczące 
rozpowszechniania 
rezultatów projektów, są od 
2007 r. bardziej restrykcyjne.

5 W procedurze wyboru 
projektów Komisję wspierają 
osoby oceniające z zewnątrz, 
a w monitorowaniu 
projektu zewnętrzny zespół 
monitorujący.
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CZĘŚĆ I – KONCEPCJA

DUŻA LICZBA CELÓW PROGRAMU NIE BYŁA SPÓJNA Z DOSTĘPNYM 
OGRANICZONYM BUDŻETEM

13.  Aby zapewnić skuteczność, w ramach programów powinno się nie tyl-
ko zdefiniować jasne i  szczegółowe cele, ale cele takie powinny być 
realistyczne i spójne z przydzielonym budżetem. Konkretniej ujmując, 
programy powinny obejmować ograniczoną liczbę priorytetów szcze-
gółowych w celu ukierunkowania dostępnych zasobów na osiągnięcie 
zakładanych celów. Jest to szczególnie istotne w przypadku programu 
LIFE z uwagi na jego spodziewaną rolę katalizatora wspierającego rozwój 
polityki ochrony środowiska UE oraz jego względnie ograniczony budżet.

14.  W rozporządzeniu LIFE ustanowiono wiele celów spełniających kryte-
ria projektów komponentu „Środowisko” programu LIFE (zob. ramka 1). 
W 2008 r. w swoim rocznym zaproszeniu do składania wniosków Komisja 
zawęziła te cele do „orientacyjnych obszarów priorytetowych”. Jednak 
w praktyce nie przełożyło się to na znacznie większe ukierunkowanie na 
poszczególne priorytety, ponieważ wnioski nieobjęte tymi priorytetami 
spełniają kryteria wymagane do finansowania, jeśli dotyczą one jedne-
go z wielu celów objętych rozporządzeniem. W związku z tym, pomimo 
skromnego budżetu, w ramach komponentu „Środowisko” programu LIFE 
finansowane są projekty dotyczące dwunastu różnych obszarów polityki 
i obejmujące różne zagadnienia i różne interesy. Nawet jeśli finansowane 
są dobre projekty, nieuchronnie przekłada się to na brak masy krytycz-
nej projektów, tak aby wesprzeć znaczące postępy w polityce ochrony 
środowiska UE, i uniemożliwia jakikolwiek rzeczywisty wpływ na obszary 
polityki.

UWAGI
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KOMPONENT „ŚRODOWISKO” PROGRAMU LIFE: NIEWIELKI BUDŻET…

Komponent „Środowisko” programu LIFE stanowi ok. 0,5% szacowanych wydatków UE na kwestie związane ze 
środowiskiem na lata 2007–2013.

Jednak obejmujący wiele aktywnych celów (wymienionych w załączniku II do rozporządzenia LIFE+):

a) zmiany klimatu: stabilizacja stężenia gazów cieplarnianych na poziomie zapobiegającym globalnemu ocie-
pleniu o ponad 2°C;

b) woda: przyczynienie się do poprawy jakości wody przez opracowanie efektywnych pod względem kosztów 
środków zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego w celu opracowania pierwszego planu 
zarządzania dorzeczem na podstawie dyrektywy 2000/60/WE6 do 2009 r.;

c) powietrze: osiągnięcie poziomów jakości powietrza, które nie powodowałyby znacznych negatywnych skut-
ków i zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska;

d) gleba: ochrona i zapewnienie zrównoważonego wykorzystania gleby przez zachowanie funkcji gleby, zapo-
bieganie zagrożeniom dla gleby, łagodzenie ich skutków i rekultywację zdegradowanej gleby;

e) środowisko miejskie: przyczynianie się do poprawy wpływu obszarów miejskich Europy na środowisko;

f ) hałas: przyczynianie się do rozwoju i realizowania polityki w zakresie hałasu środowiskowego;

g) chemikalia: poprawa ochrony środowiska i zdrowia przed zagrożeniami związanymi z chemikaliami do roku 
2020 przez wdrożenie prawodawstwa dotyczącego chemikaliów;

h) Środowisko i zdrowie: Opracowanie bazy informacyjnej dla polityki w zakresie środowiska i zdrowia (plan 
działania w zakresie środowiska i zdrowia na lata 2004–2010);

i) zasoby naturalne i odpady: a) rozwijanie i wdrażanie polityk mających na celu zapewnienie zrównoważonej 
gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych 
i odpadów, poprawa wydajności środowiskowej produktów, zrównoważone modele produkcji i konsumpcji, 
zapobieganie powstawaniu odpadów, odzyskiwanie odpadów i recykling; b) przyczynianie się do skutecznej 
realizacji strategii tematycznej w sprawie zapobiegania powstawaniu i recyklingu odpadów;

j) lasy: utworzenie, w szczególności przez sieć koordynacji UE, zwięzłej i obszernej bazy informacji istotnych 
dla polityki dotyczącej lasów w odniesieniu do zmian klimatu (wpływ na ekosystemy leśne, jego łagodzenie, 
efekty zastąpienia), różnorodności biologicznej (informacja podstawowa i chronione obszary leśne), pożarów 
lasów, stanu lasów i ochronnych funkcji lasów (woda, gleba i  infrastruktura), a także przyczynianie się do 
ochrony lasów przed pożarami;

k) innowacje: przyczynienie się do opracowania i demonstracji innowacyjnych kierunków polityki, technologii, 
metod i  instrumentów wspierających wdrożenie planu działania w zakresie technologii środowiskowych 
(ETAP).

6 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

RAMKA 1
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15.  W tabeli 1 przedstawiono kwoty, jakie zostały przeznaczone w ramach 
komponentu „Środowisko” programu LIFE na poszczególne obszary prio-
rytetowe w latach 1996–2012. Nawet w ramach obszarów priorytetowych 
projekty obejmują szeroką gamę sektorów, a ogólna przeznaczona kwota 
stanowi ok. 0,5% ogółu wydatków UE na kwestie związane ze środowi-
skiem (zob. pkt 5).

16.  W związku z powyższym brak mechanizmu przydzielania ograniczonych 
zasobów do orientacyjnych działań preferowanych w ramach programu 
LIFE uniemożliwia Komisji skoncentrowanie wniosków projektowych 
wokół ograniczonej liczby priorytetów szczegółowych, co oznacza, że 
program LIFE niekoniecznie skupia się na wstępnie wybranych obsza-
rach polityki, ale finansuje obszary polityki objęte wybranymi projektami. 
Trybunał uważa, że nie jest to spójne z rolą katalizatora, jakiej oczekuje 
się od tego programu.

TABELA 1

KOMPONENT „ŚRODOWISKO” PROGRAMU LIFE (1996–2012): LICZBA PROJEKTÓW ORAZ 
KWOTA FINANSOWANIA Z PODZIAŁEM NA OBSZAR PRIORYTETOWY

2007–2012 1996–2006

Obszary polityki
Liczba 

projektów
Wkład UE 

(w mln EUR)
Liczba 

projektów
Wkład UE 

(w mln EUR)

Tematy 1996–2006

Powietrze 20 21 93 52

Chemikalia 32 21 17 10

Zmiana klimatu 144 168 39 33

Lasy 15 17 15 6

Gleba 27 29 92 49

Podejście strategiczne 37 28 189 103

Środowisko miejskie 33 7 69 35

Odpady i zasoby naturalne 191 30 312 184

Woda 92 37 250 145

Nowe tematy

Środowisko i zdrowie 18 29

Innowacje 35 195

Hałas 10 84

Ogółem 654 666 1 076 617

Źródło: Ocena śródokresowa wdrożenia rozporządzenia LIFE+. GHK, kwiecień 2010 r. oraz służby Komisji.
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PRZYDZIAŁY KRAJOWE OGRANICZAŁY KONKURENCJĘ MIĘDZY 
WNIOSKAMI PROJEKTOWYMI

17.  Finansowanie programu LIFE obejmuje szeroką gamę obszarów na ca-
łym terytorium UE. Aby finansowanie dotyczyło najlepszych dostępnych 
projektów, wnioski powinny przechodzić proces wyboru oparty na kon-
kurencyjności, w  ramach którego do finansowania wybierane byłyby 
najlepsze projekty.

18.  Od 2007 r. program LIFE jest projektowany w taki sposób, aby zapewnić 
proporcjonalne rozłożenie projektów między państwami członkowskimi. 
Art. 6 ust. 2 rozporządzenia LIFE+ ustanawia orientacyjne przydziały kra-
jowe7 oparte na kryterium populacji oraz na tym, jaki procent obszaru 
państwa posiada status obszaru Natura 2000.

19.  Orientacyjne przydziały krajowe mają na celu zagwarantowanie finan-
sowania dla mniejszych państw członkowskich poprzez zablokowanie 
części budżetu na ich potrzeby. Jednak, jak podkreślono w ocenie skut-
ków stanowiącej uzupełnienie do wniosku Komisji dotyczącego nowego 
rozporządzenia LIFE, ich przydziały są z definicji niewielkie, co obniża 
ich zainteresowanie programem i zaangażowanie w niego. W rezultacie 
system nie stymuluje tych państw do składania większej liczby wniosków.

20.  Ponadto Trybunał zauważył, że przydziały krajowe wypaczają wynik i 
kryteriów oceny stosowanych w procesie wyboru, co może przełożyć 
się na sytuację, w której ze względu na kryterium państwa członkow-
skiego składającego wniosek wybrane zostaną projekty, które uzyskają 
gorszą ocenę niż odrzucone projekty z  innych państw członkowskich. 
Na przykład w 2009 r. trzy projekty z Włoch, Polski i Finlandii z wynikiem 
końcowym 55 punktów zostały odrzucone, podczas gdy przyjęto jeden 
projekt francuski, który zdobył zaledwie 46 punktów, oraz dwa projekty 
brytyjskie, które zdobyły 50 punktów.

21.  System zaostrza konkurencję między projektami w obszarze tego samego 
państwa, nie zapewniając tym samym wyboru najlepszych projektów 
na szczeblu europejskim. W konsekwencji europejska wartość dodana 
programu zmniejsza się.

7 Niewykorzystane 
przydziały krajowe podlegają 
realokacji i są przeznaczane 
na współfinansowanie 
projektów przedłożonych 
przez inne państwa 
członkowskie.
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FORMULARZE UŻYTE DO OCENY WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH NIE 
WYMAGAŁY WYSTARCZAJĄCEGO UZASADNIENIA WYNIKÓW OCENY, 
CO PODWAŻAŁO PRZEJRZYSTOŚĆ PROCESU WYBORU

22.  Proces wyboru projektów stanowi podstawę jakości programów wydat-
ków i jest warunkiem koniecznym ich skuteczności. Proces ten powinien 
być przejrzysty i zapewnić równe szanse wszystkim wnioskodawcom, 
opierać się na obiektywnych kryteriach i być ukierunkowany na projek-
ty, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów 
programu. Przejrzysty i efektywny proces wyboru wymaga zastosowania 
formularzy oceny, które przedstawiają wynik przyznany w odniesieniu do 
poszczególnych kryteriów oraz jego uzasadnienie.

23.  Projekty LIFE są wybierane w oparciu o zaproszenie do składania wnio-
sków, ogłaszane co roku przez Komisję. Przy ocenie propozycji projektów 
Komisja otrzymuje wsparcie konsorcjum zewnętrznych oceniających, 
pozostaje jednak odpowiedzialna za proces wyboru.

24.  Ogólny proces wyboru wniosków w ramach komponentu „Środowisko” 
programu LIFE dzieli się na cztery fazy : kwalifikowalność, wybór, przy-
znanie finansowania i przegląd. Proces został nakreślony w załączniku I. 
W trakcie pierwszych dwóch faz procesu oceny – kwalifikowalności i wy-
boru – każdy wniosek oceniany jest przez jednego oceniającego. W fazie 
przyznawania finansowania wnioski są poddawane niezależnej ocenie 
dwóch ekspertów oceniających. W przypadku znacznej rozbieżności wy-
magana jest trzecia ocena wniosku. Ostateczna decyzja o wyniku, jaki 
zostanie przyznany każdemu z wniosków, jest podejmowana w trakcie 
posiedzenia, któremu przewodniczą służby Komisji i w którym uczestni-
czą oceniający.

25.  Oceniający używają standardowych formularzy przygotowanych przez 
Komisję, dokonując oceny wniosków projektowych w oparciu o z góry 
określone kryteria wyboru. Każde z tych kryteriów jest rozwinięte w sze-
reg bardziej szczegółowych aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę8. 
W  fazie prz yznawania f inansowania w  formularzu od oceniających 
wymaga się przyznania punktów oraz wyrażenia opinii za lub przeciw 
w odniesieniu do każdego z głównych kryteriów, nie wymaga się jednak 
uzasadnienia oceny lub wyników poszczególnych aspektów objętych 
każdym z głównych kryteriów.

8 W ramach bieżącego 
programu formularz 
dotyczący kryterium 
odnoszącego się do 
europejskiej wartości 
dodanej wniosków obejmuje 
między innymi ocenę takich 
aspektów, jak innowacyjny 
i charakter demonstracyjny 
projektu oraz proponowane 
działania mające na celu 
rozpowszechnianie wyników.
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NIEWYSTARCZAJĄCO UZASADNIONE WYNIKI OCENY

Niemiecki wniosek uzyskał głównie negatywne komentarze w odniesieniu do kryterium oceny nr 1. W ramach 
tego kryterium oceniający powinni oceniać innowacyjny charakter wniosku, znaczenie oczekiwanych postępów 
w ramach ochrony środowiska oraz wykonalność pod względem technicznym.

Oceniający w formularzu oceny odnotował, że jedyną cechą innowacyjną był proces, a nie metody i koncepcje.

Oceniający przyznał temu kryterium 6 punktów na 10. Zdaniem Trybunału negatywna ocena opisowa przedsta-
wiona w formularzu oceny nie uzasadnia tego wyniku.

26.  Podczas kontroli zauważono, że kluczowe aspekty dotyczące skuteczności 
programu, takie jak innowacyjny lub demonstracyjny charakter wniosku, 
jakość planowanych działań mających na celu rozpowszechnianie wy-
ników lub potencjał powielania rezultatów nie były rozpatrywane jako 
oddzielne kryteria oceny, ale jako jedne z kilku aspektów w ramach kry-
teriów oceny. W praktyce oznacza to, że oceniający nie musieli przyznać 
punktów i przedstawić uzasadnienia ich oceny w odniesieniu do klu-
czowych aspektów projektów komponentu „Środowisko” programu LIFE. 
Trybunał uważa, że stanowi to słaby punkt koncepcji systemu wyboru 
projektów9.

27.  Trybunał zauważył, że nagromadzenie różnych kluczowych aspektów 
w ramach tego samego kryterium oceny, bez konieczności przyznania 
przez oceniającego indywidualnych punktów prowadziło do sytuacji, 
w  których przyznana punktacja nie była wystarczająco uzasadniona 
w formularzach oceny (zob. ramka 2) lub w których ważne aspekty nie 
były odpowiednio ocenione (zob. ramka 3 i pkt 41).

28.  Co więcej, przedstawienie wyniku ogólnego w odniesieniu do danego 
kryterium, bez przyznania punktów poszczególnym aspektom tego kryte-
rium uniemożliwia obiektywne i rzetelne odtworzenie przeprowadzonej 
oceny. Podważa to przejrzystość systemu wyboru w ramach programu.

9 W ocenie ex post programu 
LIFE III (COWI 2009) oraz 
w sprawozdaniu specjalnym 
Trybunału nr 11/2009 już 
wskazano potrzebę dalszego 
zwiększania przejrzystości 
systemu punktacji.

RAMKA 2
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SYSTEM MONITOROWANIA BYŁ NIEODPOWIEDNI, CO UNIEMOŻLIWIŁO 
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

29.  Odpowiednie zarządzanie jakimkolwiek programem wymaga regularnej 
analizy nakładów, produktów i rezultatów, tak aby możliwe było uzyska-
nie aktualnych informacji na temat tego, czy program realizowany jest 
zgodnie z planem, innymi słowy – systemu monitorowania. Monitoro-
wanie dostarcza zarządzającym w trakcie wdrażania programu informa-
cji o osiąganiu celów operacyjnych, dzięki czemu istnieje możliwość 
szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów. Solidne systemy 
monitorowania powinny zawierać na przykład zestaw wspólnych wskaź-
ników nakładu, produktu i rezultatu. Powinny one umożliwić zbieranie 
danych na temat projektów na poziomie programu oraz porównywanie 
ich z ustalonymi wcześniej założeniami i celami.

30.  Monitorowanie powinno trwać po zakończeniu projektu. W przypadku 
programu LIFE monitorowanie ex post byłoby przydatne do ustalenia, 
czy produkty i oczekiwane rezultaty są nadal generowane, do sprawdze-
nia, czy nie pojawiły się problemy związane z trwałością lub do oceny 
zakresu, w jakim rezultaty projektów zostały przekazane lub powielone 
w innych kontekstach.

31.  Komisja monitoruje wdrażanie projektów z pomocą konsorcjum eks-
pertów funkcjonujących jako zewnętrzny zespół monitorujący. Zespół 
przeprowadza samodzielnie bądź wraz z właściwymi urzędnikami Komisji 
coroczne kontrole na miejscu mające na celu ocenę postępów w re-
alizacji projektu. Zespół monitorujący ocenia okresowe sprawozdania 
z realizacji projektu, przedkładane Komisji przez beneficjenta.
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32.  W trakcie kontroli na miejscu projektu zespół monitorujący ocenia postę-
py w uzyskiwaniu produktów oraz rezultatów zakładanych we wnioskach 
projektowych oraz ocenia kwalifikowalność deklarowanych kosztów pod 
względem technicznym i finansowym. Na zakończenie projektu eksperci 
zajmujący się monitorowaniem przygotowują ogólną ocenę rezultatów 
projektu, w tym wynik końcowy. Niemniej jednak takie założenia doty-
czące monitorowania skupiające się na poziomie projektu są mało przy-
datne w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących wyników programu. 
Ma to miejsce, ponieważ system monitorowania wyników programu nie 
obejmuje odpowiednich wspólnych wskaźników produktu i rezultatu. 
W szczególności zestaw wspólnych wskaźników produktu wprowadzo-
ny w 2007 r. jest w dużym stopniu ograniczony do działań w zakresie 
komunikacji i rozpowszechniania rezultatów, takich jak warsztaty, semi-
naria, konferencje i publikacje. Ponadto Komisja nie zdefiniowała żadne-
go wskaźnika rezultatu. W konsekwencji obecny system nie pozwala na 
miarodajne zestawienie informacji na temat rezultatów poszczególnych 
projektów. Uniemożliwia to regularne monitorowanie skuteczności pro-
gramu oraz terminowe identyfikowanie problemów mających wpływ na 
jego wyniki.

33.  Ogólnym celem programu jest przyczynienie się do rozwoju, aktualizacji 
i wdrożenia polityki i przepisów w obszarze ochrony środowiska w UE. 
Wymaga to podtrzymywania zakończonych pomyślnie projektów, roz-
powszechniania ich rezultatów oraz, docelowo, ich powielania. Jednak 
Komisja uważa, że po zakończeniu projektu zasoby, którymi dysponu-
je, nie pozwalają na przeprowadzanie systematycznych kontroli ex post 
mających na celu śledzenie dalszych losów projektów po zakończeniu 
programu LIFE.

34.  Świadoma tych uchybień Komisja od 2009 r. włączyła do umowy między 
Komisją Europejską a zespołem monitorującym wymóg przeprowadza-
nia dziesięciu kontroli ex post rocznie w celu oceny trwałości i  innych 
aspektów10. Do końca grudnia 2012 r. przeprowadzono wizyty kontrol-
ne w odniesieniu do 30 projektów w ramach komponentu „Środowisko” 
programu LIFE. Mimo iż stanowi to pewien postęp, dotyczy to zaledwie 
5% zakończonych projektów.

10 Inne projekty podlegają 
kontroli w ramach rocznego 
planu kontroli DG ds. 
Środowiska. Wizyty kontrolne 
są przeprowadzane niedługo 
po płatności końcowej, 
ponieważ próba dobierana 
jest z projektów, w przypadku 
których płatność końcowa 
miała miejsce w poprzednim 
roku, oraz na krótko po 
zakończeniu projektu. 
Kontrole koncentrują się 
na aspektach finansowych 
projektów i nie są 
postrzegane jako część 
działań następczych.
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35.  W trakcie oceny sprawozdania końcowego z realizacji projektu zespół 
monitorujący ustala zestaw wskaźników monitorowania długotermi-
nowego, które mają być stosowane w trakcie kontroli ex post. Jednak 
w ramach niniejszej kontroli nie znaleziono żadnych dowodów na to, 
aby te wskaźniki były stosowane w trakcie późniejszych kontroli ex post. 
Ponadto proponowane wskaźniki długoterminowe są unikalne dla każ-
dego projektu, co ograniczałoby ich użyteczność na poziomie programu, 
nawet gdyby dostępne byłyby ich wartości. Kolejnym słabym punktem 
wprowadzonych niedawno kontroli ex post jest to, że nawet w przypadku, 
gdy trwałość projektu jest poddawana kompleksowej analizie w trakcie 
ocen ex post, od zespołu monitorującego nie wymaga się przeprowadze-
nia analizy możliwości powielania projektu, co jest podstawą do osią-
gnięcia efektu katalitycznego programu.

36.  Co więcej, podobnie jak w trakcie realizacji projektów, ani Komisja, ani 
zespół monitorujący nie uwzględnili przygotowania listy wspólnych 
wskaźników, które miałyby być stosowane przez zespół monitorujący 
w trakcie kontroli ex post w celu śledzenia wyników projektów realizo-
wanych w ramach komponentu „Środowisko” programu LIFE. Połączenie 
powyższych uchybień oznacza, że Komisji brakuje informacji o  liczbie 
projektów zakończonych pomyślnie, projektów, które pozostają ope-
racyjne po upływie określonej liczby lat oraz projektów, które zostały 
powielone. Nie pozwala to na korzystanie z doświadczeń z przeszłości 
i poprawę na tej podstawie procedur wyboru i monitorowania, unikanie 
powtarzania błędów i oszczędzanie zasobów.

37.  Mimo iż Komisja organizuje okresowe oceny programu, nie mogą one 
zastąpić bieżącego monitorowania programu. W rzeczywistości obydwa 
te procesy uzupełniają się, ponieważ w ocenach powinno się wykorzy-
stywać, oprócz innych zasobów, również dane uzyskane na potrzeby 
monitorowania.

38.  Ogólnie rzecz biorąc, kontrola wykazała, że brak skonsolidowanych infor-
macji i odpowiednich wskaźników dotyczących produktów i rezultatów 
projektów w ramach komponentu „Środowisko” programu LIFE unie -
możliwia bieżącą ocenę skuteczności programu oraz utrudnia szybkie 
identyfikowanie problemów mających wpływ na wdrażanie programu, 
co z kolei nie pozwala na korzystanie z doświadczeń w przyszłości.
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CZĘŚĆ II – REALIZACJA

39.  Mając na uwadze cele komponentu „Środowisko” programu LIFE (zob. 
pkt 4 i ramka 1), a także kryteria kwalifikowalności określone w rozpo-
rządzeniu i wytycznych Komisji dotyczących wyboru projektów, Trybunał 
stwierdził, że aby można było uznać projekty podlegające komponentowi 
„Środowisko” programu LIFE za katalizatory, które przyczyniają się do 
skuteczności programu, powinny one:

a) mieć charakter innowacyjny lub demonstracyjny poprzez ukierun-
kowanie na innowacyjne lub demonstracyjne rozwiązania proble-
mów dotyczących środowiska w postaci opracowania lub rozpo-
wszechnienia innowacyjnych technik lub metod, technik będących 
wynikiem najlepszych praktyk, wiedzy fachowej itp.;

b) leżeć w interesie UE i przyczyniać się do osiągnięcia ogólnych ce-
lów polityki UE w obszarze środowiska poprzez ukierunkowanie 
na problem mający istotne znaczenie na szczeblu europejskim lub 
osiągnięcie rezultatów, które byłyby powszechnie stosowane;

c) osiągać rezultaty, które można rozpowszechnić, aby zagwarantować 
dobrą znajomość i powszechne stosowanie innowacyjnych tech-
nologii i procedur w zakresie ochrony środowiska;

d) być trwałe, ponieważ ciągłość projektu jest konieczna dla jego po-
myślnego rozpowszechnienia i powielenia;

e) być powielane przez inne podmioty w celu wywoływania szerszego 
oddziaływania. Powielanie może wiązać się z propagowaniem i po-
mnażaniem wyników projektu oraz wywoływaniem oddziaływania 
wykraczającego poza pojedynczy projekt.

40.  W ramach kontroli przeanalizowano zatem, jak te kryteria były spełniane 
na różnych etapach projektów LIFE.
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KLUCZOWE ASPEKTY PROJEKTÓW NIE ZAWSZE BYŁY ODPOWIEDNIO 
OCENIANE NA ETAPIE WYBORU PROJEKTÓW

41.  Trybunał dokonał przeglądu formularzy oceny 25 projektów skontro-
lowanych na miejscu i dodatkowych 70 projektów w ramach kontroli 
dokumentacji. Trybunał sprawdził, czy w ocenie wniosków projektowych 
uwzględniono należycie niektóre aspekty mające zasadnicze znaczenie 
dla skuteczności programu, takie jak innowacyjny lub demonstracyjny 
charakter projektu, potencjał trwałości lub powielenia, a także znacze-
nie problemu dotyczącego środowiska, który był przedmiotem projektu 
(zob. pkt 39). W czasie kontroli ujawniono projekty, w przypadku któ-
rych w niewystarczający sposób uzasadniono ocenę i przyznaną liczbę 
punktów za kluczowe kryteria (zob. pkt 27), a którym mimo to przyznano 
dofinansowanie:

a) Ocena innowacyjnego i demonstracyjnego charakteru projektów 
nie była wystarczająco uzasadniona w przypadku 20% projektów, 
które zostały poddane kontroli dokumentacji, i 24% projektów skon-
trolowanych na miejscu:

 — W czasie kontroli 25 projektów Trybunał stwierdził przypadki 
(zob. przykład w ramce 3), w których albo poziom innowacji 
otrzymał zbyt dużą liczbę punktów, albo nie uzasadniono 
w wystarczający sposób oceny tego kryterium, na przykład 
w sytuacji, gdy oceniający nie uwzględnili istnienia podob-
nych projektów.

PROCEDURA WYBORU: PRZYKŁAD UCHYBIEŃ PODCZAS OCENY INNOWACYJNEGO 
I DEMONSTRACYJNEGO CHARAKTERU PROJEKTÓW

Podczas oceny projektu w Zjednoczonym Królestwie innowacyjny charakter projektu został uznany za wysoki, 
chociaż przy ocenie innych kryteriów oceniający stwierdził, że „projekt nie jest całkowicie innowacyjny na 
szczeblu Wspólnoty”.

Przy ocenie demonstracyjnego charakteru projektu oceniający zakwestionował skalę projektu, uznając ją za zbyt 
dużą. Beneficjent odpowiedział, że technologia proponowana w projekcie została już przetestowana w dwóch 
mniejszych zakładach przedsiębiorstwa.

Kontrola wykazała, że jeden z tych dwóch zakładów już działał na skalę produkcyjną, co podaje w wątpliwość 
demonstracyjny charakter projektu LIFE.

RAMKA 3
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b) Ocena perspektyw na trwałość i powielenie projektu była niewy-
starczająco uzasadniona w przypadku 21% projektów, które zostały 
poddane kontroli dokumentacji, i 12% projektów skontrolowanych 
na miejscu:

 — W czasie kontroli 25 projektów Trybunał stwierdził przypadki 
(zob. przykłady w ramce 4), w których oceniający nie określili 
potencjalnych barier gospodarczych, finansowych lub praw-
nych, które mogłyby stanowić przeszkodę w trwałości lub 
powieleniu projektu. Podczas kontroli stwierdzono przypad-
ki projektów, które, pomimo że zakończyły się osiągnięciem 
celów i oczekiwanych rezultatów, nie mogły być trwałe lub 
powielone z powodu tego rodzaju barier11, które w opinii 
Trybunału można było zidentyfikować już na etapie wyboru 
projektów. Gdyby oceniający zidentyfikowali bariery, Komisja 
mogłaby podjąć negatywną decyzję w sprawie finansowania 
projektu.

RAMKA 4

Perspektywy trwałości projektu

W ocenie hiszpańskiego wniosku oceniający odnotowali, że nie było handlowych planów utrzymania projektu, 
a zatem nie mogli ocenić, czy projekt byłby ekonomicznie efektywny po zakończeniu i uzyskaniu finansowania 
UE. Jednakże oceniający nie zażądali żadnych zmian ani dodatkowych informacji w ramach przeglądu projektu, 
aby zapewnić minimalne gwarancje trwałości projektu po zakończeniu unijnego finansowania. Ocena trwałości 
była zatem niedostateczna.

Kontrola projektu przeprowadzona przez kontrolerów potwierdziła, że projekt nie przetrwał po jego zakończeniu.

Bariery prawne w powielaniu projektu

Inny projekt w Hiszpanii, który został zakończony w 2008 r., dotyczył opracowania techniki z użyciem ozonu 
jako przyjaznego dla środowiska alternatywnego środka myjącego w zakładach przetwórstwa żywności. Roz-
powszechnienie tej technologii zależałoby od mających ją wspierać przepisów europejskich, które wciąż nie 
zostały przyjęte.

Bariery ekonomiczne w powielaniu projektu

Projekt we Francji dotyczył ograniczania odziaływania produkcji szkła na środowisko. Jednakże długi cykl użyt-
kowania pieców do wytwarzania szkła (15–20 lat) ogranicza możliwość powielania projektu w grupie przed-
siębiorstw beneficjenta. Powielanie poza grupą nie jest zakładane, ponieważ projekt stanowi przewagę konku-
rencyjną dla grupy.

PROCEDURA WYBORU: PRZYKŁADY UCHYBIEŃ PODCZAS OCENY WNIOSKÓW 
PROJEKTOWYCH POD KĄTEM TRWAŁOŚCI I MOŻLIWOŚCI POWIELENIA

11 Typowe bariery, których 
zespół monitorujący nie 
uwzględnił w dostatecznym 
stopniu, obejmują: brak 
możliwości rynkowych dla 
produktów uzyskanych 
w wyniku projektu, problemy 
z ciągłością działalności lub 
dostępem beneficjenta do 
zasobów finansowych oraz 
bariery prawne.
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c) Ocena interesu UE była w niewystarczający sposób uzasadniona 
w przypadku 20% projektów, które zostały poddane kontroli doku-
mentacji, i 12% projektów skontrolowanych na miejscu:

 — W czasie kontroli 25 projektów Trybunał stwierdził przypadki 
(zob. przykład w ramce 5), w których interes UE nie został 
poddany ocenie lub oceniający nie uzasadnił oceny, na przy-
kład przypadki, w których istniały wątpliwości co do możli-
wości zastosowania wyników projektu poza bezpośrednim 
zakresem projektu.

PROWADZONE PRZEZ KOMISJĘ MONITOROWANIE REALIZACJI 
PROJEKTU POD NIEKTÓRYMI WZGLĘDAMI OKAZAŁO SIĘ 
NIEWYSTARCZAJĄCE

42.  Trybunał sprawdził, czy monitorowanie było przeprowadzane gruntownie 
oraz czy sprawozdania zespołów monitorujących w przypadku 25 skon-
trolowanych projektów dokładnie odzwierciedlają rzeczywistą realizację 
projektu.

43.  Praca zespołu monitorującego w czasie realizacji projektu jest ukierun-
kowana na uzyskanie oczekiwanych produktów i sprawdzenie, czy koszty 
ujęte we wniosku o zwrot kosztów są technicznie uzasadnione, przewi-
dziane w budżecie projektu, realistyczne i  rzeczywiście poniesiono je 
w okresie sprawozdawczym. Trybunał stwierdził, że kontrole monitorujące 
przeprowadzano regularnie. Kontrola wykazała jednak problemy z moni-
torowaniem racjonalności kosztów oraz trwałości i powielania projektów.

RAMKA 5

Wniosek w Zjednoczonym Królestwie dotyczył rewitalizacji nabrzeży i ich integracji z tkanką miejską w trzech 
miejscach. W przypadku dwóch z nich we wniosku nie uwzględniono kwestii dotyczących środowiska. Główne 
działania, które zaplanowano i ostatecznie zrealizowano, były bardziej związane ze środowiskiem społecznym 
lub środkami ochrony przyrody niż dotyczyły problemu ze środowiskiem o istotnym znaczeniu na szczeblu UE, 
a taki wymóg został określony w mającym zastosowanie rozporządzeniu.

Pomimo że wniosek odnosił się do jednego z priorytetów określonych w rozporządzeniu LIFE, dotyczył on pro-
blemów mających charakter ściśle lokalny i nie leżał w interesie UE.

Podczas przeglądu formularz y oceny Trybunał nie znalazł dowodu, że ten aspekt został oceniony przez 
oceniającego.

PROCEDURA WYBORU: PRZYKŁAD UCHYBIEŃ PODCZAS OCENY WNIOSKÓW 
PROJEKTOWYCH POD KĄTEM INTERESU UE
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44.  Chociaż sprawdzano kwalifikowalność kosztów ujętych we wnioskach 
o zwrot kosztów, nie przeprowadzano analizy porównawczej kosztów 
między podobnymi projektami, a nawet między projektami w tym samym 
sektorze i regionie. Brak takich porównań może skutkować zaakceptowa-
niem nadmiernych kosztów, zwłaszcza że oceniający odpowiedzialni za 
ocenę wniosków projektowych i końcowych sprawozdań beneficjentów 
z reguły nie są ekspertami finansowymi, lecz posiadają przede wszyst-
kim wiedzę techniczną. Kontrola wykazała na przykład, że wnioskowana 
stawka godzinowa kierowników projektu w 23 zamkniętych projektach, 
które poddano kontroli, wahała się od 10,56 euro do 164,39 euro.

45.  W przedstawionej na schemacie 3 analizie struktury kosztów końcowych 
w 23 zakończonych projektach, które poddano kontroli na miejscu, po-
kazano wielkość kosztów osobowych, które w próbie wybranej przez 
Trybunał stanowiły od 18,5% do 83,5% całkowitych kosztów projektu.

STRUKTURA KOSZTÓW 23 ZAKOŃCZONYCH PROJEKTÓW
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ostateczny % kosztów pomocy zewnętrznej
(koszt kwalifikowalny) 

ostateczny % kosztów aktywów trwałych
(koszt kwalifikowalny) 

ostateczny % kosztów personelu
(koszt kwalifikowalny)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy

SCHEMAT 3
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46.  Chociaż być może istnieją powody uzasadniające znaczne różnice 
w stawce godzinowej personelu w projektach LIFE, Trybunał stwierdza 
jednak, że ogromna rozpiętość uzasadnia dalszą analizę ze strony Komisji.

47.  Trybunał uznał również, że zespół monitorujący nie zwrócił dostatecznej 
uwagi na perspektywy trwałości i powielenia projektów (zob. przykłady 
w ramce 6).

RAMKA 6

Projekt w Hiszpanii dotyczył zmniejszenia zanieczyszczenia wód gruntowych przez ograniczenie używania na-
wozów i kwasu azotowego w sektorze sadownictwa.

Projekt został dobrze oceniony przez zespół monitorujący, chociaż beneficjent przyznał, że uzyskane korzyści 
dla środowiska były ograniczone i potrzebne były dalsze analizy, aby wykazać korzyści dla środowiska. Zespół 
monitorujący odnotował również, że analizy te są konieczne, aby zagwarantować trwałość projektu, chociaż 
beneficjent nie zobowiązał się do wykonania takich analiz. Wreszcie zespół monitorujący ocenił możliwość 
przeniesienia wyników jako „wysoką”, chociaż stwierdził, że „sektor prawdopodobnie nie jest gotowy na wpro-
wadzenie zmian technologicznych, ponieważ osiąga niskie zyski, a drobni producenci nie udźwigną kosztów 
inwestycji”. Kwestia ta nie została uwzględniona w czasie realizacji projektu.

W czasie kontroli Trybunału jedynie sześciu partnerów uczestniczących w projekcie nadal używało nowej tech-
nologii. Nie potwierdzono, że projekt został powielony.

Projekt we Włoszech miał trwać 24 miesiące. Pięć miesięcy przed jego zakończeniem beneficjent złożył wniosek 
o istotną zmianę projektu, ponieważ żaden z 50 potencjalnych użytkowników, którzy byli wstępnie zaintereso-
wani testowaniem produktu, nie wyraził ponownie zainteresowania w ramach nowego procesu. Chociaż pier-
wotnie uznano, że taki sposób testowania ma zasadnicze znaczenie, beneficjent zwrócił się do Komisji o zgodę 
na przeprowadzenie testu przez partnera biznesowego.

Komisja zatwierdziła wnioskowaną zmianę projektu. Po zakończeniu projektu okazało się, że nie jest on ani trwały, 
ani powielany z powodu braku zainteresowania użytkowników końcowych. Pomimo oczywistego zagrożenia 
dla trwałości projektu z powodu braku zainteresowania użytkowników końcowych zespół monitorujący nigdy 
nie zakwestionował tego aspektu ani nie podjęto działań naprawczych w celu usunięcia problemu.

PRZYKŁADY UCHYBIEŃ PODCZAS MONITOROWANIA TRWAŁOŚCI I POWIELANIA
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48.  Beneficjenci przygotowują sprawozdania z realizacji i sprawozdania koń-
cowe, w których przedstawiają rezultaty i osiągnięcia projektu. Zespoły 
monitorujące oceniają te sprawozdania. Z kontroli wynika, że zespo-
ły monitorujące nie wykazały się dostatecznym krytycyzmem wobec 
oświadczeń i argumentów prezentowanych przez beneficjentów w spra-
wozdaniach z  realizacji i  sprawozdaniach końcowych (zob. ramka 7). 
W konsekwencji istnieje ryzyko, że osiągnięcia projektów, a tym samym 
całego programu, są przeszacowane.

49.  Podsumowując, kontrola wykazała uchybienia w dokonanej przez zespół 
monitorujący ocenie 18 z 25 kontrolowanych projektów. Oprócz braku 
dostatecznie krytycznej ewaluacji ocen przedstawionych przez benefi-
cjentów, uchybienia występowały jednakowo w ocenie celów projektów 
w obszarze środowiska oraz trwałości, powielania i rozpowszechniania 
projektów.

NIEZADOWALAJĄCE ROZPOWSZECHNIENIE, TRWAŁOŚĆ ORAZ 
MOŻLIWOŚĆ POWIELANIA PROJEKTÓW ZAGRAŻAŁY ROLI 
KATALIZATORA, JAKĄ MIAŁ PEŁNIĆ PROGRAM

50.  Jeden z kluczowych celów programu LIFE polega na tym, że ma on dzia-
łać jak katalizator w rozwoju polityki i działań w obszarze środowiska. 
Niezbędnym warunkiem osiągnięcia tego celu jest odpowiednie i sze-
rokie rozpowszechnienie wyników projektu, jego trwałość i możliwość 
powielenia (zob. pkt 39).

RAMKA 7

NIEDOSTATECZNIE KRYTYCZNE MONITOROWANIE SPRAWOZDAŃ BENEFICJENTÓW

Projekt we Włoszech dotyczył ograniczania odpadów w sektorze ceramiki. Ocena sprawozdania końcowego be-
neficjenta dokonana przez zespół monitorujący odzwierciedla oświadczenia beneficjenta i nie jest dostatecznie 
krytyczna w kwestii trwałości projektu przedstawionej w sprawozdaniu. Projekt, który zakończył się we wrześniu 
2008 r. (płatność końcowa nastąpiła w sierpniu 2009 r.), nie był kontynuowany w momencie kontroli Trybunału.

Projekt w Niemczech dotyczył opracowania czystszej logistyki miejskiej. Ocena korzyści projektu dla środowi-
ska dokonana przez zespół monitorujący odzwierciedlała zasadniczo oświadczenia beneficjenta bez żadnych 
dodatkowych uwag.
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51.  Próba skontrolowanych projektów pokazuje, że problemy występują 
we wszystkich tych aspektach (zob. załącznik II). Nawet gdy w ramach 
projektów udało się osiągnąć pozytywne wyniki w obszarze środowiska, 
program nie zapewnił ich skutecznego rozpowszechnienia i powielenia, 
aby przełożyć wyniki osiągnięte na małą skalę na bardziej znaczące za-
stosowanie na poziomie UE. To znacznie ogranicza ogólną skuteczność 
programu.

ROZPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW

52.  Zgodnie z pkt 39 i schematem 2 rozpowszechnienie wyników projektu 
jest wymagane, jeżeli projekty mają pełnić rolę katalizatorów działań 
w obszarze środowiska. Skuteczne rozpowszechnienie wyników zachęca 
do powielania i rozwoju wyników projektu. Rozpowszechnianie powinno 
być dobrze ukierunkowane, skutecznie przeprowadzone i monitorowane. 
Odpowiedzialność za rozpowszechnianie wyników projektów LIFE po-
noszą wspólnie Komisja i beneficjenci. Kontrola wykazała, że problemy 
leżą po obu stronach.

53.  Komisja publikuje na swojej stronie internetowej istotne informacje na 
temat projektów LIFE. Obejmują one streszczenia tematów projektów 
i wyciągnięte wnioski, bazę danych projektów, narzędzie „LIFE by The-
me” i streszczenia projektów. Komisja, państwa członkowskie lub po-
szczególni beneficjenci propagują spotkania w ramach platformy tema-
tycznej, a w przypadku wielu projektów organizowane są konferencje 
podsumowujące.

54.  Jednakże po zakończeniu projektów Komisja nie aktualizuje danych, aby 
odzwierciedlić problemy lub sukcesy dotyczące rezultatów, trwałości lub 
powielania projektów. Ponadto częściowo ręczne przetwarzanie infor-
macji i brak zasobów Komisji powodują luki w informacjach i błędy. Na 
przykład 11 z 23 zamkniętych projektów, które zostały poddane kontroli, 
nie zostało wprowadzonych przez Komisję do narzędzia „LIFE by Theme”. 
Oznacza to, że pomimo obszernych informacji online potencjalni użyt-
kownicy nie mają dostępu do pełnych i aktualnych danych na temat 
projektów.
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55.  Wspólne przepisy LIFE w ramach działań informacyjnych nakładają na 
beneficjentów obowiązek stworzenia lub wykorzystania istniejącej strony 
internetowej do rozpowszechniania działań realizowanych w ramach 
projektu, postępów i wyników projektu. W przypadku projektów LIFE 
zatwierdzonych przed 2007 r. nie istniał obowiązkowy okres prowadzenia 
strony internetowej. W przypadku 1612 z 22 zamkniętych projektów, które 
zostały poddane kontroli, prowadzono stronę internetową. W przypad-
ku projektów LIFE zatwierdzanych od 2007 r. strona musi być dostęp-
na online w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia projektu i musi być 
regularnie aktualizowana i utrzymywana przez co najmniej pięć lat od 
zakończenia projektu. Skontrolowane projekty z tego okresu spełniały 
ten wymóg.

56.  Chociaż Komisja podjęła starania, aby wpłynąć na ulepszenie stron in-
ternetowych projektów (między innymi publikując przykłady stron in-
ternetowych na stronie LIFE i wydając zalecenia, jak projektować strony 
internetowe projektów LIFE dla wybranych projektów), kontrola wykazała 
uchybienia w skontrolowanych stronach.

57.  W ramach kontroli przeanalizowano zawartość 63 stron internetowych13 
z próby 6914 projektów. Próba obejmowała 31 projektów LIFE zatwierdzo-
nych przed 2007 r. i 32 projekty zatwierdzone od tego czasu. Na 53 strony 
internetowe, które działały w czasie kontroli, 11 miało bardzo ograniczo-
ną zawartość. Podstawowe uchybienia to bardzo krótkie opisy projektu 
oraz brak pomocy wizualnych, sprawozdań i prezentacji. Odnotowano 
jednak poprawę jakości stron projektów zatwierdzonych od 2007 r.

58.  Oprócz komunikacji pasywnej z wykorzystaniem internetu lub innych 
form przekazywania informacji, działania związane z rozpowszechnia-
niem powinny być dostosowane do konkretnych okoliczności danego 
projektu. Kontrola wykazała przypadki, gdzie pomimo osiągnięcia ocze-
kiwanych rezultatów projektu działania związane z  rozpowszechnie-
niem były nieskuteczne i nie zachęcały do powielania projektu. Strony 
internetowe nie były aktualizowane, a rozpowszechnianie następowało 
w znacznej mierze w kontekście handlowych kampanii reklamowych lub 
w bezpośrednich kontaktach z partnerami biznesowymi, zaś działania 
planowane jako część uzgodnionych planów komunikacji po zakończe-
niu projektu LIFE nie były realizowane.

12 Tylko jeden z sześciu 
projektów, który nie miał 
strony internetowej, wciąż 
funkcjonował.

13 Pięć projektów zarzucono, 
a ich strony internetowe nie 
powstały. Jeden projekt nigdy 
się nie rozpoczął.

14 Beneficjent jednego 
projektu wycofał się zaraz 
po wyborze. Został on 
zastąpiony innym projektem 
z listy rezerwowej.
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59.  W przypadku beneficjentów będących prywatnymi przedsiębiorstwami 
działania w zakresie rozpowszechniania są zazwyczaj organizowane w kon-
tekście sprzedaży produktu. Robi się tak w celu ochrony wiedzy fachowej, 
ponieważ projekty często były traktowane jako strategiczna przewaga dla 
przedsiębiorstw beneficjentów. Ogranicza to jednak skuteczność rozpo-
wszechniania, która jest celem programu. Wyniki projektów LIFE zapewniają 
przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną w przemyśle. Zatem przekazy-
wanie wiedzy i powielanie projektu poza grupą, do której przedsiębior-
stwo należy, może nie leżeć w jego interesie. Znacznie ogranicza to zatem 
ewentualne oddziaływanie projektu na środowisko. Powstaje pytanie, czy 
takie projekty powinny być finansowane ze środków programu LIFE.

60.  Podsumowując, Trybunał stwierdził, że podejmowane działania związane 
z rozpowszechnianiem nie zachęcały skutecznie do powielania wyników 
projektów. Nawet jeżeli beneficjenci przeprowadzili wymagane działania 
w zakresie rozpowszechniania w ramach umowy o realizację projektu, 
brakowało skoordynowanych działań w zakresie rozpowszechniania mię-
dzy Komisją, beneficjentami i właściwymi organami krajowymi, które 
skutecznie zachęcałyby do powielania wyników projektów.

61.  W ramce 8 przedstawiono taki przykład pomyślnie realizowanego pro-
jektu, którego potencjalnie znaczne oddziaływanie na środowisko nie 
zostało osiągnięte z powodu nieskutecznego rozpowszechnienia.

RAMKA 8

Proces wygładzania produktów ceramicznych i powiązanych materiałów wiąże się z wytwarzaniem znacznej 
ilości odpadów. W ramach jednego z projektów kontrolowanych we Włoszech skutecznie wdrożono proces 
ograniczenia i recyklingu odpadów.

Projekt, który zakończył się w 2008 r., wciąż był operacyjny w momencie kontroli w 2012 r.

Pomimo pomyślnej realizacji i trwałości projektu nie nastąpiło jego powielenie. Strona internetowa projektu 
nie była aktualizowana od czasu jego ukończenia, lecz przedsiębiorstwo, uznając projekt za bardzo pozytywny 
aspekt marketingowy, wykorzystuje logo LIFE we wszystkich działaniach promocyjnych.

Znaczna część tej produkcji koncentruje się na terenie ograniczonej liczby regionów europejskich, zwłaszcza 
w okręgu ceramicznym Sassuolo we Włoszech oraz w Walencji w Hiszpanii.

Chociaż beneficjent wykonał wszystkie działania związane z rozpowszechnieniem projektu wymagane umową 
o realizację projektu, zabrakło skoordynowanych wysiłków między Komisją, władzami regionalnymi i organizacja-
mi biznesowymi na rzecz rozpowszechnienia rezultatów projektu i zachęcenia do wykorzystania podobnych tech-
nik w innych obszarach. W konsekwencji oddziaływanie projektu na środowisko pozostaje znacznie ograniczone.

KATALITYCZNE ODDZIAŁYWANIE W SEKTORZE CERAMIKI, KTÓRE NIE ZOSTAŁO 
OSIĄGNIĘTE
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TRWAŁOŚĆ PROJEKTU I POWIELANIE REZULTATÓW

62.  Jak podano w pkt 39 trwałość projektów realizowanych w ramach kom-
ponentu „Środowisko” programu LIFE ma zasadnicze znaczenie dla sku-
teczności programu, chociaż w pewnej mierze wymóg innowacyjnego 
i demonstracyjnego charakteru projektów LIFE pociąga za sobą ryzyko 
niepowodzenia. Kontroli poddano 23 zakończone projekty. Większość 
z nich zakończono między 2007 a 2009 r. Kontrola wykazała, że dzie-
sięć z tych projektów nie było już operacyjnych w momencie kontroli. 
W przypadku dwóch projektów beneficjenci lub partnerzy prowadzili 
nowe przedsięwzięcia. Przykłady nietrwałych projektów podano w ram-
kach 4 i 6, zaś przykład trwałego projektu przedstawiono w ramce 8.

63.  Uchybienia w rozpowszechnianiu rezultatów pomyślnie zrealizowanych 
projektów wyjaśniają, przynajmniej częściowo, niewielki zakres powiela-
nia projektów. Tylko osiem z 23 zakończonych projektów, które zostały 
poddane kontroli na miejscu, zostało powielonych lub może być poten-
cjalnie powielonych, w tym trzy, które już nie funkcjonują. W przypadku 
dwóch z ośmiu projektów powielenie nastąpiło w ramach grupy przed-
siębiorstw, do której należy beneficjent, co ogranicza powielanie i unijną 
wartość dodaną. Pokazuje to różnicę między pomyślnym zakończeniem 
projektu a skutecznością programu.
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64.  Komponent „Środowisko” programu LIFE powinien służyć jako katalizator 
dla unijnej polityki w obszarze środowiska, zwłaszcza poprzez finanso-
wanie innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów o europejskiej 
wartości dodanej oraz późniejsze rozpowszechnianie i powielanie ich 
rezultatów. W  ramach kontroli oceniono skuteczność katalitycznego 
efektu.

65.  Trybunał stwierdził, że ogólnie komponent „Środowisko” programu LIFE 
nie funkcjonował skutecznie, ponieważ nie był wystarczająco dobrze 
zaprojektowany i realizowany. Kontrola wykazała uchybienia związane 
z koncepcją i realizacją, które istotnie ograniczyły podstawową katalitycz-
ną rolę programu polegającą na stymulowaniu zmian w unijnej polityce 
w obszarze środowiska. Bez tego nie można osiągnąć ogólnej skutecz-
ności programu.

66.  Brak mechanizmu umożliwiającego ukierunkowanie skromnych zasobów 
na wybrane wstępnie cele rozproszył oddziaływanie zainwestowanych 
funduszy (pkt 13–16).

WNIOSKI I ZALECENIA

Przy ustalaniu wieloletnich programów prac w ramach nowego progra-
mu LIFE władze ustawodawcze powinny umożliwić Komisji i państwom 
członkowskim ograniczenie kwalifikowalnych wniosków do ograniczo-
nej liczby priorytetów strategicznych oraz ustanowienie jasnych, szcze-
gółowych, mierzalnych i możliwych do osiągnięcia celów w ramach 
projektów podlegających finansowaniu.

Ograniczona liczba prior y tetów ustalonych na określoną liczbę lat 
usprawni proces wyboru, co umożliwi skoncentrowanie wysiłków na 
określonych kwestiach oraz ułatwi ocenę skutków programu.

ZALECENIE 1
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67.  Orientacyjne przydziały krajowe ograniczały wybór najlepszych projek-
tów, ponieważ projekty były wybierane nie tylko w oparciu o ich jakość, 
ale również w oparciu o państwo członkowskie, z którego pochodziły 
(pkt 17–21).

68.  Nieodpowiednie uzasadnianie wyników oceny negatywnie wpłynęło na 
jakość wyboru projektów (pkt 22–28).

We wniosku Komisji dotyczącym nowego programu LIFE zrezygnowano 
z możliwości przyznawania przydziałów krajowych na projekty trady-
cyjne, ale utrzymano równowagę geograficzną w przypadku projektów 
zintegrowanych. Podczas jego wdrażania Komisja powinna dopilnować, 
by projekty zintegrowane były wybierane w oparciu o ich jakość, oraz 
by równowaga geograficzna nie wiązała się z naruszeniem zasady rów-
ności szans dla wnioskodawców.

Komisja powinna poprawić formularze oceny stosowane przy wyborze 
projektów oraz wymagać od oceniających przedstawienia odrębnych 
ocen i punktacji w zakresie głównych aspektów projektów (takich jak in-
nowacyjny lub demonstracyjny charakter wniosku, jakość planowanych 
działań mających na celu rozpowszechnianie wyników lub potencjał ich 
powielania) w celu poprawienia jakości i przejrzystości procesów wybo-
ru oraz zapewnienia, że wybrane projekty będą mogły w największym 
stopniu przyczyniać się do osiągnięcia celów programu.

ZALECENIE 2

ZALECENIE 3
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69.  W systemie monitorowania programu zabrakło odpowiednich wspólnych 
wskaźników produktu i rezultatu projektów. W związku z tym Komisja nie 
miała możliwości uzyskania kompleksowego i aktualnego obrazu wyni-
ków projektów, a zatem również oszacowania skuteczności programu 
(pkt 29–38).

70.  Kluczowe aspekty projektów dotyczące ich innowacyjnego i demonstra-
cyjnego charakteru, ich trwałości oraz interesu UE nie zostały odpowied-
nio ocenione w trakcie wyboru projektów (pkt 41) (zob. zalecenie 3).

71.  Monitorowanie racjonalności kosztów projektowych, trwałości projektów 
oraz powielania było niewystarczające (pkt 42–49).

Komisja powinna poprawić narzędzia do zarządzania programem oraz 
rozważyć wprowadzenie odpowiednich wspólnych wskaźników produk-
tu i rezultatu, jak również systemu gromadzenia informacji dotyczących 
dalszych losów projektów na poziomie programu w celu ułatwienia 
odpowiedniego monitorowania programu. Wskaźniki powinny być 
w możliwie największym stopniu odpowiednie, akceptowane, wiary-
godne, proste i miarodajne (kryteria RACER).

Komisja powinna poprawić swoją ocenę racjonalności deklarowanych 
kosztów osobowych, w szczególności w przypadku projektów porów-
nywalnych, poprzez lepsze wykorzystanie informacji zebranych w fazie 
monitorowania., Mogłoby to zostać następnie w lepszy sposób wyko-
rzystane do zidentyfikowania nadmiernych kosztów.

ZALECENIE 4

ZALECENIE 5
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Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę I, której przewodniczył 
Jan K INŠ T,  c z łonek Tr ybunału Obrachunkowego,  na  posiedzeniu 
w Luksemburgu w dniu 6 listopada 2013 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Prezes

72.  Trybunał znalazł przykłady nieskutecznego rozpowszechniania, niskiej 
trwałości i nieznacznego powielania projektów. Potencjalna rola kom-
ponentu „Środowisko” jako katalizatora polityki w obszarze środowiska 
została zatem znacznie ograniczona (pkt 50–63).

Komisja powinna w większym stopniu skoncentrować się na rozpo-
wszechnianiu, trwałości i powielaniu projektów LIFE. Komisja powinna 
w szczególności:

a) wymagać od zespołu monitorującego, aby uwzględnił w swoich 
ocenach krytyczną analizę zaproponowanych przez beneficjenta 
środków mających na celu rozpowszechnienie, trwałość i powie-
lanie, a także analizę potencjalnych barier, które mogłyby utrud-
niać powyższe działania, zarówno w sprawozdaniach z oceny 
w trakcie realizacji projektu, jak i w sprawozdaniach dotyczących 
kontroli ex post ;

b) rozważyć, w jaki sposób lepiej wspierać rozpowszechnianie i po-
wielanie wyników projektów przez beneficjentów prywatnych, 
którzy chcą chronić swoje interesy handlowe;

c) rozważyć, w jaki sposób wymóc na beneficjentach przedkładanie 
prostych i aktualnych informacji drogą elektroniczną po zakoń-
czeniu projektu (tj. czy projekt pozostaje operacyjny, czy jest 
on powielany, jeśli tak, to ile razy itd.). Umożliwiłoby to Komisji 
poprawę informacji ex post dotyczących skuteczności programu.

ZALECENIE 6
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PROCES WYBORU

ZAŁĄCZNIK I

KWALIFIKOWALNOŚĆ
Wszystkie wnioski złożone na etapie wyboru są sprawdzane pod kątem zgodności z kryteriami dopuszczalności i wykluczenia (czy wniosek zawiera
wszystkie wymagane informacje, czy został przygotowany zgodnie z odpowiednimi standardami i czy został wysłany za pośrednictwem krajowych punktów
kontaktowych; czy bene�cjent spełnia wszystkie wymogi), a także zgodności z kryterium kwali�kowalności (czy projekt mieści się w zakresie jednego
z komponentów programu).

WYBÓR
Wnioski, które pomyślnie przeszły przez etap kwali�kowalności, są sprawdzane przez oceniającego pod kątem zgodności z technicznymi
(wiarygodność techniczna uczestników projektu, zakres �nansowania LIFE+ oraz innowacyjny lub demonstracyjny charakter proponowanych działań)
i �nansowymi (zgodność z przepisami wykonawczymi do rozporządzenia �nansowego) kryteriami wyboru.

Po zakończeniu przeglądu Komisja sporządza ostateczną „krótką” listę wniosków LIFE, które uzyskają �nansowanie, oraz ostateczną listę rezerwową
wniosków i przesyła je komitetowi ds. LIFE do zatwierdzenia. Następnie zatwierdza je Parlament Europejski (od 2012 r. ten etap przebiega równocześnie
z etapem zatwierdzania przez komitet i przygotowaniem decyzji Komisji).

Wnioskodawcy otrzymują listownie informację o wynikach oceny ich wniosków, a w stosownym przypadku o powodach odrzucenia. Projekty z listy
rezerwowej mogą otrzymać współ�nansowanie, jeżeli w okresie od daty spotkania komitetu do czasu podpisania poszczególnych umów o do�nansowanie
wniosek zostanie niespodziewane wycofany. 

Po przyjęciu przez Komisję decyzji w sprawie listy wybranych projektów sporządza się umowy o do�nansowanie.

PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA
Wnioski, które nie zostały odrzucone na etapie wyboru, są poddawane dogłębnej niezależnej ocenie przez dwóch oceniających na podstawie sześciu
kryteriów: spójności technicznej i �nansowej oraz jakości, wkładu w osiąganie ogólnych celów programu LIFE+, europejskiej wartości dodanej oraz
komplementarności i optymalnego wykorzystania funduszy unijnych, transnarodowego charakteru i zgodności z rocznymi priorytetami, a także krajowej
wartości dodanej zgodnie z krajowym organem LIFE+.

Na podstawie sprawozdań podsumowujących i punktów zdobytych przez wykonawcę, każdy wniosek otrzymuje końcową liczbę punktów na zebraniu,
któremu przewodniczą służby Komisji, a w którym uczestniczą koordynatorzy i eksperci wykonawcy.

Po uwzględnieniu ograniczeń budżetowych i przydziałów krajowych służby Komisji tworzą „długą” i „rezerwową” listę wniosków dopuszczonych
do etapu przeglądu.

PRZEGLĄD
Na etapie przeglądu Komisja zwraca się do wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji na temat konkretnych aspektów wniosku.
Wnioskodawcy, z którymi się skontaktowano, mają 15 dni kalendarzowych na udzielenie odpowiedzi na pytania lub wprowadzenie wnioskowanych
zmian lub poprawek do swoich wniosków.

Na podstawie otrzymanych odpowiedzi koordynujący bene�cjent może zostać wezwany do wprowadzenia zmian lub poprawek do pierwotnego wniosku,
wykreślenia niektórych działań lub ograniczenia budżetu projektu, wkładu �nansowego UE lub poziomu współ�nansowania projektu przez UE.
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OCENA WYBRANYCH PROJEKTÓW SKONTROLOWANYCH NA MIEJSCU PRZEZ EUROPEJSKI 
TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Państwo 
członkowskie Obszar polityki Wkład LIFE

(w tys. EUR)

Czy projekt 
ma innowa-

cyjny lub de-
monstracyjny 

charakter?

Czy kontrola 
wykazała 

uchybienia 
w rozpo-

wszechnianiu?

Czy projekt 
jest konty-

nuowany 
(w momencie 

kontroli)?

Czy 
projekt był 
powielany?

NIEMC Y

Odpady i zasoby 
naturalne brak danych1 tak tak nie dotyczy nie dotyczy

Woda 414 tak tak tak nie

Odpady 211 tak tak nie nie

Powietrze, rozwój 
obszarów miejskich 867 nie tak tak nie

Woda 959 nie tak tak nie

HISZPANIA

Gleba 676 tak tak nie nie

Powietrze 305 tak tak tak nie

Odpady 434 tak tak nie nie

Innowacje 333 tak tak tak tak

Woda 281 tak tak nie (tylko 1/6) nie

FRANC JA

Woda 1 056 nie tak nie nie

Chemikalia 1 904 tak tak tak tak

Woda 538 tak nie tak tak

Powietrze 667 tak tak nie nie

Zmiana klimatu 3 366 tak tak tak tak

WŁOCHY

Gleba 407 tak nie tak nie

Odpady 214 tak tak nie tak

Powietrze 299 tak nie nie nie

Woda 1 775 tak nie tak nie

Gleba 372 tak tak nie tak

Z JEDNOCZONE 
KRÓLESTWO

Zmiana klimatu brak danych1 nie tak nie dotyczy nie dotyczy

Odpady 411 tak tak nie tak

Woda 407 tak tak tak nie

Odpady 584 nie tak tak tak

Rozwój obszarów 
miejskich 1 747 nie tak tak nie

1 Projekty niezakończone.

ZAŁĄCZNIK II
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ODPOWIEDZI 
KOMISJI

STRESZCZENIE

III.
W swoim wniosku w sprawie nowego programu LIFE Komi-
sja podjęła kroki zmierzające do poprawy koncepcji jego 
komponentu „Środowisko” (zob. szczegółowe uwagi poni-
żej). Ponadto Komisja podkreśla, że w ostatecznej ocenie 
programu LIFE+1 stwierdzono, iż „praktycznie wszystk ie 
zewnętrzne zainteresowane strony uczestniczące w wywia-
dach i badaniach (beneficjenci, krajowe punkty kontak-
towe, jednostki monitorujące i koordynujące), zgadzają się, 
że koncepcja programu jest właściwa z punktu widzenia 
osiągnięcia jego celów” oraz że „zasadniczo procesy składa-
nia wniosków, monitorowania i oceny już pomagają w osią-
gnięciu celów każdego projektu, a tym samym przyczyniają 
się do użyteczności interwencji”.

III. a)
Komisja zgadza się z uwagą Trybunału i w związku z tym 
zaproponowała w  nowym rozporządzeniu LIFE mecha-
nizm, który pozwoli jej na zdefiniowanie tematów projek-
tów, w przypadku których w procedurze wyboru przyznane 
zostaną dodatkowe punkty.

III. b)
Komisja zgadza się z Trybunałem, że system orientacyj-
nych przydziałów krajowych obowiązujący w programie 
LIFE+ nie spełnia swojego celu, jak im jest zapewnienie 
lepszego podziału geograficznego przyznanych środków 
finansowych.

Komisja zgadza się z Trybunałem, że orientacyjne przy-
działy krajowe spowodowały pewne zakłócenia w proce-
sie wyboru projektów opartym na konkurencji. W związku 
z tym Komisja zaproponowała całkowite wyeliminowanie 
przydziałów w przyszłym programie w odniesieniu do pro-
jektów tradycyjnych.

W tekście nowego rozporządzenia, uzgodnionym przez 
instytucje,  or ientacyjne prz ydziały  k rajowe są jednak 
za chowane w przypadku tradycyjnych projektów do 2017 r. 
i całkowicie wyeliminowane od 2018 r.

III. c)
Komisja uważa, że wyniki punktacji projektów były zazwy-
czaj odpowiednio uzasadnione wiedzą dostępną w danym 
czasie (zob. również odpowiedź do pkt 41). 

Komisja przyznaje jednak, że w przypadku głównych kry-
teriów wyboru uzasadnienie to mogłoby być wyraźniejsze.

1 Ecorys, „Final Evaluation of the Implementation of the LIFE+ Regulation” 
[Ostateczna ocena wdrożenia rozporządzenia LIFE+] (2012), s. 10.
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ODPOWIEDZI 
KOMISJI

III. d)
Komis ja  z wraca uwagę,  że wprowadzenie wspólnych 
wskaźników produktu od początku programu LIFE+ sta-
nowi znaczący postęp w stosunku do sytuacji, która istniała 
w programie LIFE III, i pozwala na konsolidację wskaźników 
produktu wszystkich projektów, zarówno pod względem 
proponowanych, jak i faktycznie zrealizowanych działań.

IV. a)
Komisja uważa, że przedmiotowe aspekty zostały odpo-
wiednio ocenione na podstawie informacji ,  które były 
dostępne w danym czasie.

IV. b)
Komisja zaproponowała, żeby w przyszłym rozporządzeniu 
LIFE wyeliminować całkowicie kwalifikowalność kosztów 
osobowych, co ma zostać zrekompensowane podniesie-
niem poziomu współfinansowania pozostałych kosztów 
kwalifikowalnych. 

Racjonalność kosztów projektowych jest jednym z aspek-
tów, które Komisja ocenia przed przejściem do etapu 
płatności.

Komisja zgadza s ię,  że tr wałość i   możl iwość powiela-
nia projektów należy bardziej jednoznacznie oceniać od 
początku projektu,  a  nie tylko w  ocenie dokonywanej 
w ramach sprawozdań końcowych.

IV. c)
Komisja uważa, że nowe wymogi w zakresie rozpowszech-
niania wprowadzone w  2007 r.  w  rozporządzeniu LIFE+ 
pomogły w  rozpowszechnianiu rezultatów projektów. 
W miarę możliwości Komisja będzie jednak nadal popra-
wiała rozpowszechnianie rezultatów. 

Komisja zwraca również uwagę na to, że wskaźnik trwałości 
lub powielania projektów LIFE-ENV określony przez Trybu-
nał jest znacznie wyższy niż „zwykły” wskaźnik powodzenia 
projektów innowacyjnych opisany w literaturze naukowej.

V. 1.
Komisja zgadza się z zaleceniem Trybunału i w odniesieniu 
do przyszłego rozporządzenia LIFE zaproponowała bardziej 
ograniczoną liczbę priorytetów i celów. 

V. 2.
Komisja zgadza się z zaleceniem Trybunału. Do celów przy-
szłego rozporządzenia LIFE Komisja zaproponowała wyeli-
minowanie przydziałów krajowych dla projektów tradycyj-
nych przy zachowaniu systemu równowagi geograficznej 
w odniesieniu do projektów zintegrowanych.

V. 3.
Komisja zgadza się, że wynik i oceny k luczowych aspek-
tów, takich jak innowacyjny lub demonstracyjny charakter 
i potencjał w zakresie powielania, można byłoby przedsta-
wić wyraźniej, w związku z czym odpowiednio poinstruuje 
osoby oceniające. 

V. 4.
Komisja zgadza się, że oprócz długoterminowych wskaź-
ników monitorowania poszczególnych projektów, które 
to wskaźniki są obecnie określane dla każdego projektu, 
można byłoby opracować wspólny zestaw wskaźników 
rezultatu. Oba zestawy wskaźników będą systematycznie 
oceniane w trakcie wizyt ex post ,  które są już przeprowa-
dzane w  odniesieniu do próby zamkniętych projektów, 
a  zatem wspólne wskaźnik i rezultatu można zebrać na 
poziomie programu. Chociaż działanie to nadal będzie 
ograniczone do próby zamkniętych projektów, zebrane 
wskaźniki zapewnią ogólny przegląd bardziej długotermi-
nowych rezultatów programu.

V. 5.
Komisja zgadza się z zaleceniem Trybunału. Racjonalność 
wszystkich kosztów jest oceniana przez osoby monitoru-
jące i urzędników Komisji na podstawie wszystkich dostęp-
nych informacji. Komisja zbada sposoby dalszej poprawy 
tej oceny.

Wspólna odpowiedź do pkt V. 6 i 7
Komisja uważa, że nowe wymogi w zakresie rozpowszech-
niania wprowadzone w  2007 r.  w  rozporządzeniu LIFE+ 
pomogły w  rozpowszechnianiu rezultatów projektów. 
W miarę możliwości Komisja będzie jednak nadal popra-
wiała rozpowszechnianie rezultatów. 

Komisja zgadza s ię,  że aspekty tr wałości  i   możl iwość 
powielania  projektów należ y bardzie j  jednoznacznie 
oceniać od początku projektów, a  nie tylko w  ramach 
sprawozdań końcowych. Komisja zwraca jednak uwagę, 
że roz wiązanie tak ie występuje już w  odniesieniu do 
rozpowszechniania.
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V. 8. 
Porady prawne uzyskane przez Komisję wskazują na to, że 
nie może ona nakładać na beneficjentów zobowiązań po 
zakończeniu umowy. Komisja zgadza się, że system dobro-
wolny mógłby być przydatny. W praktyce wielu beneficjen-
tów już informuje Komisję o kontynuacji projektów. Syste-
matyczne sprawdzanie tych informacji wymagałoby jednak 
znacznego zwiększenia zasobów dostępnych na zarządza-
nie programem.

WSTĘP

6.
Ograniczone rozmiary programu i   ograniczone zasoby 
dostępne Komisji na potrzeby zarządzania tym programem 
z konieczności ograniczają bezpośrednie oddziaływanie 
programu. Mimo to w ostatecznej ocenie programu LIFE+ 
stwierdzono, iż „praktycznie wszystkie zewnętrzne zainte-
resowane strony uczestniczące w wywiadach i badaniach 
(beneficjenci, krajowe punkty kontaktowe, jednostki moni-
torujące i   koordynujące),  zgadzają się,  że program jest 
dobrze wdrażany i osiąga swoje cele”.

UWAGI

14.
Wniosek Komisji dotyczący nowego rozporządzenia jest 
wyraźnie uk ierunkowany na część programu z wiązaną 
ze środowiskiem i efektywnym gospodarowaniem zaso-
bami (w zasadzie odpowiadającą komponentowi „Polityka 
i   zarządzanie w  zakresie środowiska” w  rozporządzeniu 
LIFE+). Odbywa się to przez stworzenie nowego typu pro-
jektów (projekty zintegrowane) w niewielkiej liczbie obsza-
rów tematycznych, lecz także przez wprowadzenie wielo-
letnich programów prac, w których priorytety tematyczne 
zostaną określone na okres objęty tymi programami.

Rada i Parlament zatwierdziły te wnioski Komisji z wyjąt-
kiem kwestii dotyczącej czasu trwania wieloletniego pro-
gramu prac, który ustalono na 4 + 3 lata.

16.
We wniosku dotyczącym nowego rozporządzenia LIFE 
przewiduje s ię prz yznawanie wyższej  l iczby punktów 
wnios kom, które dotyczą jednego z  tematów projektów 
określonych w wieloletnim programie prac. Takie rozwiąza-
nie znacznie ograniczy możliwość finansowania projektów 
związanych z innymi tematami, a jednocześnie dużo wyraź-
niej wskaże wnioskodawcom, na których tematach należy 
skoncentrować finansowanie.

19.
Komisja zgadza się z Trybunałem, że system orientacyj-
nych przydziałów krajowych obowiązujący w programie 
LIFE+ nie spełnia swojego celu, jak im jest zapewnienie 
lepszego podziału geograficznego przyznanych środków 
finansowych.

20.
Komisja zgadza się z Trybunałem, że orientacyjne przy-
działy krajowe spowodowały pewne zakłócenia w proce-
sie wyboru projektów opartym na konkurencji. W związku 
z tym Komisja zaproponowała całkowite wyeliminowanie 
przydziałów w przyszłym programie w odniesieniu do pro-
jektów tradycyjnych.

W tekście nowego rozporządzenia uzgodnionym przez 
instytucje orientacyjne przydziały krajowe są jednak zacho-
wane w przypadku tradycyjnych projektów do 2017 r. i cał-
kowicie wyeliminowane od 2018 r.
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21.
Komisja pragnie zauważyć, że wspomniany przez Trybunał 
efekt jest wynikiem stosowania rozporządzenia, ale także 
zwrócić uwagę na fakt, iż co roku przepis ten miał wpływ 
tylko na niewielką liczbę projektów, które wybierano ze 
względu na przydziały krajowe lub które odrzucano z tego 
samego powodu.

25.
Komisja pragnie zauważyć, że istnieje delikatna równo-
waga między posiadaniem stosunkowo niewielkiej liczby 
szeroko zdefiniowanych kryteriów przyznawania finanso-
wania, z których każdemu przypisuje się ogólną punktację, 
a posiadaniem długiej listy pytań z oddzielną punktacją dla 
każdego pytania.

Kryteria przyznawania finansowania, które Komisja obec-
nie stosuje i które są określone w samym rozporządzeniu, 
pozwalają wnioskodawcom skupić się na aspektach, które 
są bardziej istotne dla ich wniosków, i pominąć te, które 
nie mają znaczenia.  Komisja musi również uwzględnić 
ryzyko zwiększenia obciążeń administracyjnych i wydłuże-
nia czasu potrzebnego na zakończenie procedury wyboru.

26.
Komisja z wraca uwagę, że zgodnie z  rozporządzeniem 
LIFE+ innowacyjny lub demonstracyjny charakter stanowi 
kryterium wyboru. Projekty, które nie mają charakteru inno-
wacyjnego ani demonstracyjnego, są zatem eliminowane 
w fazie wyboru technicznego. Uwagi na temat innowacji 
lub demonstracji w fazie przyznawania finansowania doty-
czą zatem stopnia, w jakim wniosek jest innowacyjny lub 
demonstracyjny, wykraczającego poza minimalne wymogi 
ustanowione w rozporządzeniu.

27.
Komisja pragnie zauważyć, że przejrzystość i równe szanse 
dla wszystk ich wnioskodawców są w  pełni zapewnione 
(oprócz kwestii przydziałów krajowych, której dotyczy inna 
sekcja) przez fakt,  że szczegółowe wytyczne dotyczące 
oceny projektów są publikowane w tym samym czasie co 
zaproszenie do składania projektów. Każdy wnioskodawca 
dokładnie wie, jak wnioski będą oceniane i na podstawie 
których aspektów przyznana zostanie punktacja. 

Komisja zgadza się jednak, że wynik i oceny k luczowych 
aspektów, takich jak innowacyjny lub demonstracyjny cha-
rakter i potencjał w zakresie powielania, nie są przedsta-
wione wyraźnie. 

Ramka 2 
Komisja uważa, że zawarty w rozporządzeniu LIFE wymóg 
innowacyjnego charakteru dotyczy nie tylko innowacyj-
nych technologii lub metod, ale również innych aspektów, 
takich jak innowacyjność procesów, w wyniku której istnie-
jące technologie i metody są łączone w sposób nowy, sku-
teczniejszy lub bardziej przyjazny dla środowiska.

Ramka 2 – akapit trzeci
Biorąc pod uwagę innowacyjny charakter projektu i uwagi 
na temat innych aspektów objętych przedmiotowym 
kryterium, Komisja uważa, że wynik 6 punktów na 10 był 
odpowiedni.

28.
Ocena wniosku przez pojedynczego oceniającego nigdy 
nie może być całkowicie obiektywna. W programie LIFE 
subiektywność poszczególnych oceniających jest znacznie 
zmniejszona przez wymóg przeprowadzenia dwóch lub 
trzech niezależnych ocen oraz omówienia uwag i punktacji 
na posiedzeniu zespołu z udziałem wszystkich oceniają-
cych i służb Komisji. 

32.
Komis ja  z wraca uwagę,  że wprowadzenie wspólnych 
wskaźników produktu od początku programu LIFE+ sta-
nowi znaczący postęp w stosunku do sytuacji, która istniała 
w programie LIFE III, i pozwala na konsolidację wskaźników 
produktu wszystkich projektów, zarówno pod względem 
proponowanych, jak i faktycznie zrealizowanych działań.

Komisja zgadza się, że oprócz długoterminowych wskaź-
ników monitorowania poszczególnych projektów, które 
to wskaźniki są obecnie określane dla każdego projektu, 
można byłoby opracować wspólny zestaw wskaźników 
rezultatu. Oba zestawy wskaźników będą systematycznie 
oceniane w trakcie wizyt ex post ,  które są już przeprowa-
dzane w  odniesieniu do próby zamkniętych projektów, 
a  zatem wspólne wskaźnik i rezultatu można zebrać na 
poziomie programu. Chociaż działanie to nadal będzie 
ograniczone do próby zamkniętych projektów, zebrane 
wskaźniki zapewnią ogólny przegląd bardziej długotermi-
nowych rezultatów programu.
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33.
W przypadku większości projektów po zakończeniu pro-
jektu LIFE faktycznie wdraża się plany komunikacji opraco-
wane w ramach danego projektu. W ramach ustaleń Trybu-
nału określono również wskaźnik trwałości, który znacznie 
przewyższa „zwykły” wskaźnik powodzenia projektów inno-
wacyjnych, wynoszący na ogół poniżej 50%, nawet w przy-
padku projektów „narastająco innowacyjnych”2. 

35.
Komisja zgadza się, że w sprawozdaniach z wizyt ex post 
można byłoby bardziej  uwydatnić kwestię powielania 
projektu. Zwraca jednak uwagę, że ocena tej kwestii jest 
przyczyną kontaktów z innymi zainteresowanymi stronami 
niezwiązanymi z pierwotnym projektem LIFE, które to kon-
takty zewnętrzne osoby monitorujące mają obowiązek 
ustalić w ramach wizyt ex post.

36.
Zob. odpowiedź do pkt 32. 

37.
Zdaniem Komisji okresowe oceny programu pozwalają na 
znaczną kontrolę wyrywkową rezultatów. Częstotliwość 
tych ocen jest w  większ ym stopniu zgodna z  okresem 
realizacji projektów niż próba ciągłego monitorowania na 
poziomie programu.

Wspólna odpowiedź do pkt 39 lit. d) i e)
Komisja uważa, że „trwałość” i „powielanie” stanowią dwa 
aspekty długoterminowego powodzenia projektu, które 
należy rozpatrywać łącznie. Projekt jest udany, gdy po jego 
zakończeniu prace są kontynuowane w ramach tej samej 
organizacji, ale także jeśli prace są kontynuowane w innych 
organizacjach, nawet jeśli z przyczyn ekonomicznych, spo-
łecznych lub politycznych prace te nie są prowadzone 
przez podmiot, który był beneficjentem dotacji.

41.
Komisja uważa, że wyniki punktacji projektów były odpo-
wiednio uzasadnione wiedzą dostępną w danym czasie.

2 Zob. np.  „Risks of Incremental, Differential, Radical, and Breakthrough 
Innovation Projects” [Ryzyko związane z narastającymi, zróżnicowanymi, 
radykalnymi i przełomowymi projektami innowacyjnymi] na stronie 
InnovationManagement.se.

41. a) tiret pierwsze
Komisja  z wraca uwagę,  że oceny innowac yjnego lub 
demonstracyjnego charakteru wniosku dokonali dwaj lub 
trzej niezależni eksperci w danej dziedzinie na podstawie 
wiedzy dostępnej w momencie oceny. Ponadto istnienie 
podobnych projektów nie wyklucza możliwości, że każdy 
z nich ma innowacyjne cechy, które uzasadniają wykorzy-
stanie środków finansowych w ramach programu LIFE.

Ramka 3 
Komisja zwraca uwagę, że oceniający wyraźnie pokazali, iż 
innowacyjny charakter polegał na skali demonstracji.

41. b) tiret pierwsze
Komisja pragnie zauważyć, że określenie potencjalnych 
barier i w miarę możliwości rozwiązań jest istotną częścią 
projektów innowacyjnych lub demonstracyjnych. Istnienie 
takich barier samo w sobie nie jest wystarczającym powo-
dem odmowy finansowania, ponieważ znalezienie rozwią-
zania dotyczącego tych barier często jest najistotniejszą 
częścią projektu.

Komisja zwraca również uwagę, że nie ma podstaw, aby 
sądzić, że bariery, które w  momencie oceny nie zostały 
określone przez ekspertów w odpowiednich dziedzinach, 
mogły lub powinny były zostać określone.

Ramka 4 
Perspektywy trwałości projektu
Komisja zwraca uwagę, że stosunkowo mała liczba punk-
tów uzyskana przez pierwszy projekt hiszpański w kryte-
rium obejmującym ocenę trwałości projektu spowodowana 
była elementami uznanymi za niestanowiące wystarczają-
cych gwarancji pod względem trwałości. Ponieważ był to 
jednak tylko jeden z ocenianych czynników, ostateczna 
l iczba punktów i   tak była wystarczająca,  aby prz yznać 
finansowanie na ten projekt.

Bariery prawne w powielaniu projektu
W odniesieniu do drugiego projektu hiszpańskiego Komisja 
zwraca uwagę, że proces ustawodawczy jest w większości 
przypadków dłuższy niż techniczne wykazanie wykonalno-
ści pewnego rozwiązania. Projekt może wnieść znaczący 
wkład w bazę wiedzy na potrzeby decydentów, ale wyciąg-
nięcie wniosków należy do prawodawców.
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Bariery ekonomiczne w powielaniu projektu
W odniesieniu do projektu francuskiego Komisja zwraca 
uwagę,  że oddziaływanie projektu na środowisko nie 
musi być natychmiastowe. Dominująca poz ycja w  sek-
torze produkcji szkła, wynikająca z posiadania zakładów 
i biur w całej Europie i w 72 państwach, gwarantowała, że 
gdyby w ramach projektu udało się opracować rozwiąza-
nie efektywne pod względem technicznym i ekonomicz-
nym, służące zmniejszeniu oddziaływania produkcji szkła 
na środowisko, to rozwiązanie to byłoby stopniowo wdra-
żane w większości zakładów, o ile nie we wszystkich, dzięki 
czemu osiągnięto by bardzo znaczące oddziaływanie na 
środowisko.

41. c) tiret
Komisja  z wraca uwagę,  że od oceniając ych wyraźnie 
wymagano, aby w odniesieniu do wniosku dokonali oceny 
interesu UE.  Komisja uważa również,  że w  prz yk ładzie 
podanym przez Trybunał oceniający dokonali prawidłowej 
oceny.

Ramka 5 
Komisja zwraca uwagę, że we wniosku tym wyraźnie odnie-
siono się do jednego z obszarów priorytetowych określo-
nych w art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia LIFE III – „inte-
grujące kwestie środowiskowe oraz związane z  trwałym 
rozwojem w użytkowaniu ziemi i planowaniu, w tym doty-
czącym obszarów miejskich i przybrzeżnych”. Jednocześnie 
działania, które Trybunał określa jako „ochronę przyrody”, 
objęte są ramową dyrektywą wodną, a tym samym wyraź-
nie należą do zakresu komponentu „Środowisko” programu 
LIFE.

Ponadto w art. 4 ust. 6 lit. h) rozporządzenia LIFE III wyraź-
nie określono, że jednym z k r yter iów, według któr ych 
należy oceniać projekty, jest to, czy projekty „promują włą-
czanie kwestii środowiskowych do działań, których główne 
cele mają charakter gospodarczy i społeczny”. 

43.
Racjonalność kosztów jest przedmiotem stałego zainte-
resowania pracowników organów finansowych jednostek 
LIFE, a  osoby odpowiedzialne za monitorowanie, jeżeli 
uważają, że koszty są nieracjonalne, mają wyraźny obowią-
zek wskazania tego faktu.

Komisja zwraca jednak uwagę, że koszty znacznie się różnią 
między państwami członkowskimi oraz między regionami 
w obrębie tego samego państwa członkowskiego. W szcze-
gólności koszty osobowe zależą nie tylko od realizowanych 
zadań, ale też od lokalizacji, wymaganego poziomu kom-
petencji, dziedziny technicznej, sytuacji rodzinnej itd.

Jeżeli chodzi o trwałość i powielanie, Komisja zgadza się, 
że ten punkt nie zawsze jest wyraźnie omawiany przez 
osobę monitorującą w trakcie trwania projektu, a jedynie 
przedstawiany w sposób systematyczny w ocenie dokony-
wanej w ramach sprawozdania końcowego.

44.
Komisja zwraca uwagę, że chociaż zewnętrzni monitoru-
jący i oceniający są przede wszystkim ekspertami technicz-
nymi, to ostateczne decyzje odnośnie do kwalifikowalności 
kosztów podejmuje Komisja, również na podstawie opinii 
swoich ekspertów finansowych.

Komisja uważa, że racjonalność wszystkich kosztów pro-
jektow ych s tanowi  część  oceny dok ony wanej  pr zez 
zewnętrznych monitorujących i przez urzędników Komisji 
na podstawie ich wiedzy na temat lokalnych realiów i dzie-
dzin technicznych, w  których projekt funkcjonuje, oraz 
z uwzględnieniem, w miarę możliwości, wszelkich szcze-
gólnych warunków, które mogą wpływać na przedmiotowe 
koszty.

Zob. również odpowiedź Komisji do pkt 45.

45.
Komisja zgadza się, że koszty osobowe stanowią istotną 
część kosztów projektów finansowanych w ramach pro-
gramu LIFE+. Biorąc pod uwagę wskazane przez Trybunał 
trudności w ustalaniu racjonalnych kosztów w odniesieniu 
do różnych zadań w  różnych lokalizacjach, ale też trud-
ności związane z monitorowaniem kosztów osobowych, 
a także trudności dla beneficjentów z rejestrowaniem tych 
kosztów w  sposób weryfikowalny, Komisja zapropono -
wała, żeby w przyszłym rozporządzeniu LIFE wyeliminować 
całkowicie kwalifikowalność kosztów osobowych, co ma 
zostać zrekompensowane podniesieniem poziomu współ-
finansowania pozostałych kosztów kwalifikowalnych. 

46.
Komisja z wraca uwagę, że szczegółowa analiza różnic 
kosztów osobowych byłaby bardzo kosztowna w związku 
z  dużą liczbą czynników wpływających na te koszty, co 
trudno byłoby uzasadnić w odniesieniu do korzyści, które 
można byłoby dzięki temu uzyskać.

Komisja zwraca również uwagę, że wysokie stawki deklaro-
wane w niektórych projektach zawsze odnoszą się do pra-
cowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. 
W związku z tym całkowita kwota jest zazwyczaj mała.
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47.
Komisja zgadza się z Trybunałem, że krytyczna analiza środ-
ków w zakresie rozpowszechniania, trwałości i powielania 
zaproponowanych przez beneficjentów powinna stanowić 
bardziej widoczną część wszystkich ocen przeprowadza-
nych przez zewnętrznych monitorujących i przez pracow-
ników Komisji, nie tylko na koniec projektu, ale przez cały 
czas jego trwania.

Ramka 6 
Komisja zwraca uwagę, że osoba monitorująca wykryła 
problem z wiązany z  trwałością hiszpańsk iego projektu 
na samym początku jego realizacji ,  co doprowadziło do 
stałych nacisków ze strony Komisji ,  aby przeprowadzać 
wystarczające testy pozwalające na walidację zapropono-
wanych rozwiązań. Na zakończenie projektu poziom testo-
wania nadal uważano za niewystarczający, co wyjaśnia 
uwagę osoby monitorującej na temat potrzeby dalszych 
badań.

Jednocześnie dołożono jednak znacznych starań, aby roz-
powszechnić prace wykonane w ramach projektu, a osoba 
monitorująca uznała, że po całkowitym przetestowaniu 
rezultaty projektu będą możliwe do przeniesienia.

Odnośnie do projektu włoskiego Komisja zwraca uwagę, że 
finansowanie projektów innowacyjnych lub demonstracyj-
nych jest związane z nieodłącznym ryzykiem, którego nie 
można pominąć. Zawsze możliwa jest sytuacja, w której 
potencjalni użytkownicy przestaną interesować się stoso-
waniem określonego rozwiązania środowiskowego wskutek 
zmiany warunków gospodarczych, zmiany przepisów lub 
z innych przyczyn. Komisja uznała, że testowanie rozwią-
zania przez partnera biznesowego beneficjenta było roz-
wiązaniem możliwym do przyjęcia w danym czasie, biorąc 
pod uwagę inwestycje już poczynione w ramach projektu.

48.
Osoby monitorujące oraz urzędnicy Komisji ponoszą odpo-
wiedzialność za złożone przez siebie oświadczenia. Rzeczą 
normalną jest,  że w  niektórych przypadkach ich ocena 
pokrywa się z oceną beneficjenta.

Ramka 7 – akapit drugi
Komisja uznaje, że zespół monitorujący zatwierdził ocenę 
przeprowadzoną przez beneficjenta.

49.
Komisja pragnie podkreślić, że żadne z uchybień ziden-
tyfikowanych przez Trybunał nie odnosi się do faktycznej 
i skutecznej realizacji działań przewidzianych w umowach 
o dofinansowanie. Chociaż Komisja zgadza się, że rozpo-
wszechnianie i  trwałość rezultatów projektu jest ważną 
cechą, faktycznego wdrożenia działań w ramach projektu 
nie można postrzegać wyłącznie jako dodatku.

50.
Komisja zgadza się z punktem widzenia Trybunału. Chociaż 
rozpowszechnianie rezultatów zawsze stanowiło obowiąz-
kową część każdego projektu finansowanego w  ramach 
LIFE, to obowiązki w tym zakresie były lepiej sprecyzowane 
od początku funkcjonowania LIFE+. Komisja opublikowała 
również prz yk łady dobr ych praktyk w  zakresie rozpo-
wszechniania dokumentów oraz znacznie zintensyfikowała 
swoje działania na rzecz promocji rozpowszechniania rezul-
tatów poprzez publikację broszur tematycznych i organiza-
cję tematycznych „posiedzeń platform” lub udział w takich 
posiedzeniach.

51.
Uwaga Trybunału jest oparta na projektach, z których więk-
szość była regulowana rozporządzeniem LIFE III. Od 2007 r. 
Komisja znacznie zwiększyła wymogi wobec beneficjentów 
w zakresie rozpowszechniania rezultatów. 

Ponadto większość projektów LIFE I I I  skontrolowanych 
przez Trybunał posiadała aktualną stronę internetową, 
nawet jeżeli nie istniał taki obowiązek umowny.

52.
Zob. odpowiedź do pkt 51.

54.
Komisja zwraca uwagę, że narzędzie „LIFE by Theme” jest 
stosunkowo nowym dodatk iem do strony internetowej 
LIFE oraz że jego obecne wady są Komisji dobrze znane 
i  zostaną usunięte, k iedy tylko pozwolą na to dostępne 
zasoby. Należy też zauważyć, że narzędzie to jest tylko 
odmiennym sposobem wyszukiwania informacji, tj. według 
tematu, podczas gdy podstawowe informacje dotyczące 
każdego projektu stanowią we wszystk ich przypadkach 
informacje dostępne za pośrednictwem bazy danych pro-
jektów. Dlatego nie ma związku pomiędzy niepełną konfi-
guracją narzędzia „LIFE by Theme” a dostępnością komplet-
nych i aktualnych informacji na temat projektu.

47

Sprawozdanie specjalne nr 15/2013 – Czy komponent „Środowisko” programu LIFE jest skuteczny? 



ODPOWIEDZI 
KOMISJI

56.
Komisja z wraca uwagę, że większość przedmiotowych 
stron internetowych dotyczy projektów LIFE I I I  (sprzed 
2007 r.) ,  utworzonych przed opracowaniem aktualnych 
wytycznych Komisji.

58.
Komisja zwraca uwagę, że niemal wszystkie skontrolowane 
projekty podlegały przepisom dotyczącym rozpowszech-
niania rezultatów projektów LIFE III .  Wraz z wdrożeniem 
LIFE+ przepisy te stały się znacznie bardziej restrykcyjne, 
przy czym Komisja ma możliwość – z której często korzy-
sta – domagania się od beneficjentów poprawy działań 
w dziedzinie komunikacji i rozpowszechniania.

Komisja zwraca również uwagę, że w większości przypad-
ków po zakończeniu projektów LIFE wdrażane są plany 
komunik acj i ,  nawet jeżel i  n ie istnieje tak i  obowiązek 
umowny.

59.
Komisja zwraca uwagę, że celem prawodawcy było, przez 
otwarcie możliwości udziału w programie LIFE dla wszyst-
k ich podmiotów, publicznych lub prywatnych, umożli-
wienie finansowania projektów, które mogą co prawda 
przynieść korzyści beneficjentom, lecz mają również spory 
potencjał rozwiązania istotnych problemów dotyczących 
środowiska.

60.
Komisja  z wraca uwagę,  że obecnie organizuje tema-
tyczne posiedzenia platform w celu promowania wymiany 
doświadczeń nie tylko pomiędzy beneficjentami programu 
LIFE, lecz także wśród innych osób zajmujących się tymi 
samymi dziedzinami. W kilku z tych wydarzeń udział wzięły 
również działy DG ds. Środowiska odpowiedzialne za poli-
tykę w tym obszarze, promując zatem również wymianę 
doświadczeń z osobami odpowiedzialnymi za kształtowa-
nie polityki. Wydarzenia te niemal we wszystkich przypad-
kach są organizowane we współpracy z krajowymi punk-
tami kontaktowymi LIFE lub z ich udziałem.

Ramka 8 – akapit trzeci
Komisja zwraca uwagę, że strona internetowa projektu, 
chociaż nie była aktualizowana po zakończeniu projektu, 
zawierała pełne techniczne sprawozdanie końcowe, a tym 
samym zapewniała dobry poziom szczegółowości tech-
nicznej w odniesieniu do wniosków dotyczących projektu. 
Ponadto beneficjent szeroko rozpowszechnił projekt i jego 
rezultaty przez udział w najważniejszych targach branżo-
wych i wizyty w jego zakładach.

Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielki rozmiar przedmio-
towego sektora i ograniczoną liczbę projektów finansowa-
nych w tym sektorze, Komisja nie przeprowadziła żadnych 
dodatkowych działań w zakresie rozpowszechniania (publi-
kacji lub tematycznych posiedzeń platform).

62.
Komisja pragnie zauważyć, że odnotowany przez Trybunał 
wskaźnik powodzenia jest znacznie wyższy niż „zwykły ” 
wskaźnik powodzenia projektów innowacyjnych, który 
zazwyczaj wynosi mniej niż 50%, nawet w przypadku pro-
jektów „narastająco innowacyjnych”3. 

Komisja uważa również, że trwałość i możliwość powielania 
ściśle wiążą się ze sobą. Komisja uważa, że te same korzy-
ści dla środowiska można uzyskać niezależnie od tego, czy 
projekt jest kontynuowany przez tę samą, czy przez inną 
organizację.

63.
Zob. odpowiedzi do pkt 51 i 58. 

3 Zob. np.  „Risks of Incremental, Differential, Radical, and Breakthrough 
Innovation Projects” [Ryzyko związane z narastającymi, zróżnicowanymi, 
radykalnymi i przełomowymi projektami innowacyjnymi] na stronie 
InnovationManagement.se.
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WNIOSKI I ZALECENIA

65.
W swoim wniosku w sprawie nowego programu LIFE Komi-
sja podjęła kroki zmierzające do poprawy koncepcji jego 
komponentu „Środowisko”. 

Ponadto Komisja  podk reśla ,  że w  ostatecznej  ocenie 
programu LIFE+4 stwierdzono, iż „praktycznie wszystk ie 
zewnętrzne zainteresowane strony uczestniczące w wywia-
dach i badaniach (beneficjenci, krajowe punkty kontak-
towe, jednostki monitorujące i koordynujące), zgadzają się, 
że koncepcja programu jest właściwa z punktu widzenia 
osiągnięcia jego celów” oraz że „zasadniczo procesy składa-
nia wniosków, monitorowania i oceny już pomagają w osią-
gnięciu celów każdego projektu, a tym samym przyczyniają 
się do użyteczności interwencji”.

66.
Wniosek Komisji dotyczący nowego rozporządzenia jest 
wyraźnie uk ierunkowany na część programu z wiązaną 
ze środowiskiem i efektywnym gospodarowaniem zaso-
bami (w zasadzie odpowiadającą komponentowi „Polityka 
i   zarządzanie w  zakresie środowiska” w  rozporządzeniu 
LIFE+). Odbywa się to przez stworzenie nowego typu pro-
jektów (projekty zintegrowane) w niewielkiej liczbie obsza-
rów tematycznych, lecz także przez wprowadzenie wielo-
letnich programów prac, w których priorytety tematyczne 
zostaną określone na okres objęty tymi programami.

Rada i Parlament zatwierdziły te wnioski Komisji z wyjąt-
kiem kwestii dotyczącej czasu trwania wieloletniego pro-
gramu prac, który ustalono na 4 + 3 lata.

Zalecenie 1
Komisja zgadza się z zaleceniem Trybunału i w odniesieniu 
do przyszłego rozporządzenia LIFE zaproponowała bardziej 
ograniczoną liczbę priorytetów i celów. 

67.
Komisja zgadza się z Trybunałem, że system orientacyj-
nych przydziałów krajowych obowiązujący w programie 
LIFE+ nie spełnia swojego celu, jak im jest zapewnienie 
lepszego podziału geograficznego przyznanych środków 
finansowych.

4 Ecorys, „Final Evaluation of the Implementation of the LIFE+ Regulation” 
[Ostateczna ocena wdrożenia rozporządzenia LIFE+] (2012), s. 10.

Komisja zgadza się z Trybunałem, że orientacyjne przy-
działy krajowe spowodowały pewne zakłócenia w proce-
sie wyboru projektów opartym na konkurencji. W związku 
z tym Komisja zaproponowała całkowite wyeliminowanie 
przydziałów w przyszłym programie w odniesieniu do pro-
jektów tradycyjnych.

W tekście nowego rozporządzenia, uzgodnionym przez 
instytucje,  or ientacyjne prz ydziały  k rajowe są jednak 
zachowane w przypadku tradycyjnych projektów do 2017 r. 
i całkowicie wyeliminowane od 2018 r.

Zalecenie 2
Komisja zgadza się z zaleceniem Trybunału. Do celów przy-
szłego rozporządzenia LIFE Komisja zaproponowała wyeli-
minowanie przydziałów krajowych dla projektów tradycyj-
nych przy zachowaniu systemu równowagi geograficznej 
w odniesieniu do projektów zintegrowanych. 

68.
Komisja uważa, że przedmiotowe aspekty zostały odpo-
wiednio ocenione na podstawie informacji ,  które były 
dostępne w danym czasie.

Zalecenie 3
Komisja zgadza się, że wynik i oceny k luczowych aspek-
tów, takich jak innowacyjny lub demonstracyjny charakter 
i potencjał w zakresie powielania, można byłoby przedsta-
wić wyraźniej, w związku z czym odpowiednio poinstruuje 
osoby oceniające. 

69.
Komis ja  z wraca uwagę,  że wprowadzenie wspólnych 
wskaźników produktu od początku programu LIFE+ sta-
nowi znaczący postęp w stosunku do sytuacji, która istniała 
w programie LIFE III, i pozwala na konsolidację wskaźników 
produktu wszystkich projektów, zarówno pod względem 
proponowanych, jak i faktycznie zrealizowanych działań.

49

Sprawozdanie specjalne nr 15/2013 – Czy komponent „Środowisko” programu LIFE jest skuteczny? 



ODPOWIEDZI 
KOMISJI

Zalecenie 4
Komisja zgadza się, że oprócz długoterminowych wskaź-
ników monitorowania poszczególnych projektów, które 
to wskaźniki są obecnie określane dla każdego projektu, 
można byłoby opracować wspólny zestaw wskaźników 
rezultatu. Oba zestawy wskaźników będą systematycznie 
oceniane w trakcie wizyt ex post ,  które są już przeprowa-
dzane w  odniesieniu do próby zamkniętych projektów, 
a  zatem wspólne wskaźnik i rezultatu można zebrać na 
poziomie programu. Chociaż działanie to nadal będzie 
ograniczone do próby zamkniętych projektów, zebrane 
wskaźniki zapewnią ogólny przegląd bardziej długotermi-
nowych rezultatów programu.

70.
Komisja uważa, że wyniki punktacji projektów były odpo-
wiednio uzasadnione wiedzą dostępną w danym czasie.

71.
Racjonalność kosztów projektowych jest jednym z aspek-
tów, które Komisja ocenia przed przejściem do etapu 
płatności.

Komisja zgadza s ię,  że tr wałość i   możl iwość powiela-
nia projektów należy bardziej jednoznacznie oceniać od 
początku projektu,  a  nie tylko w  ocenie dokonywanej 
w ramach sprawozdań końcowych.

Zalecenie 5
Komisja zgadza się z zaleceniem Trybunału. Racjonalność 
wszystkich kosztów jest oceniana przez osoby monitoru-
jące i urzędników Komisji na podstawie wszystkich dostęp-
nych informacji. Komisja zbada sposoby dalszej poprawy 
tej oceny.

72.
Komisja uważa, że nowe wymogi w zakresie rozpowszech-
niania wprowadzone w  2007 r.  w  rozporządzeniu LIFE+ 
pomogły w  rozpowszechnianiu rezultatów projektów. 
W miarę możliwości Komisja będzie jednak nadal popra-
wiała rozpowszechnianie rezultatów. 

Komisja zwraca również uwagę na to, że wskaźnik trwałości 
lub powielania projektów LIFE-ENV określony przez Trybu-
nał jest znacznie wyższy niż „zwykły” wskaźnik powodzenia 
projektów innowacyjnych opisany w literaturze naukowej.

Zalecenie 6 a) i b) 
Komisja uważa, że nowe wymogi w zakresie rozpowszech-
niania wprowadzone w  2007 r.  w  rozporządzeniu LIFE+ 
pomogły w  rozpowszechnianiu rezultatów projektów. 
W miarę możliwości Komisja będzie jednak nadal popra-
wiała rozpowszechnianie rezultatów. 

Komisja zgadza s ię,  że aspekty tr wałości  i   możl iwość 
powielania  projektów należ y bardzie j  jednoznacznie 
oceniać od początku projektów, a  nie tylko w  ramach 
sprawozdań końcowych. Komisja zwraca jednak uwagę, 
że roz wiązanie tak ie występuje już w  odniesieniu do 
rozpowszechniania.

Zalecenie 6 c) 
Porady prawne uzyskane przez Komisję wskazują na to, że 
nie może ona nakładać na beneficjentów zobowiązań po 
zakończeniu umowy. Komisja zgadza się, że system dobro-
wolny mógłby być przydatny. W praktyce wielu beneficjen-
tów już informuje Komisję o kontynuacji projektów. Syste-
matyczne sprawdzanie tych informacji wymagałoby jednak 
znacznego zwiększenia zasobów dostępnych na zarządza-
nie programem.
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EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

PROGRAM LIFE JEST DŁUGOTERMINOWYM PROGRAMEM UE SŁUŻĄCYM DO BEZ-

POŚREDNIEGO FINANSOWANIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM. JEGO 

GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ROZWOJU POLITYKI ŚRODOWIS-

KOWEJ UE. W RAMACH JEDNEGO Z KOMPONENTÓW TEGO PROGRAMU WSPÓŁ-

FINANSUJE SIĘ ŚRODOWISKOWE PROJEKTY O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM LUB 

DEMONSTRACYJNYM, A Z UWAGI NA RELATYWNIE OGRANICZONY BUDŻET JEGO 

SKUTECZNOŚĆ ZALEŻY OD TEGO, CZY FINANSOWANE PROJEKTY SŁUŻĄ JAKO KA-

TALIZATOR ZMIAN ŚRODOWISKOWYCH. W NINIEJSZYM SPRAWOZDANIU ZBADANO, 

CZY TEN KOMPONENT PROGRAMU LIFE FUNKCJONOWAŁ W SPOSÓB SKUTECZNY. 

TRYBUNAŁ STWIERDZIŁ UCHYBIENIA, KTÓRE ZNACZNIE OGRANICZYŁY WPŁYW PRO-

GRAMU NA ROZWÓJ POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ UE: SŁABE UKIERUNKOWANIE ZA-

SOBÓW, NIEWYSTARCZAJĄCE UZASADNIENIE OCEN PRZY WYBORZE I REALIZACJI 

PROJEKTÓW ORAZ SŁABE ROZPOWSZECHNIENIE REZULTATÓW PROJEKTÓW I ICH 

MONITOROWANIE. W SPRAWOZDANIU PRZEDSTAWIONO SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA 

DLA KOMISJI, MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ KONCEPCJI I REALIZACJI PROGRAMU, 

TAK ABY SPEŁNIAŁ ON SWOJĄ PODSTAWOWĄ ROLĘ KATALIZATORA W DZIEDZINIE 

POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ.
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