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LIFE+ jest jedynym instrumentem ﬁnansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na
współﬁnansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie
procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska
oraz identyﬁkacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.
Instrument ﬁnansowy LIFE+ jest bardzo wymagającym programem, obejmującym różnorodne
zagadnienia poczynając od ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, przez zmiany klimatu,
ochronę powietrza, ochronę gleb i wód, przeciwdziałanie hałasowi, ochronę zdrowia aż po działania
mające na celu wzrost świadomości społecznej w dziedzinie środowiska.

W tegorocznym naborze wniosków najlepsze z pośród polskich projekty zajeły dziesiąte i jedenaste miejsce spośród 1078 wniosków zgłoszonych przez 27 państw członków Unii Europejskiej. W sumie doﬁnansowanie otrzyma 16 projektów z Polski oraz 2 międzynarodowe, czerpiące z polskiej alokacji. Na ich realizację, do kraju
wpłynie łącznie blisko 20 mln euro, dwa razy więcej niż w naborze z 2010 r. i ponad osiemnaście razy więcej niż 5 lat temu. Większość, bo ponad 60% środków
przeznaczonych będzie na realizację 7 projektów przyrodniczych zgłoszonych w ramach pierwszego z trzech komponentów tematycznych: „Przyroda i różnorodność
biologiczna", (drugi to „Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska" a trzeci „Informacja i komunikacja").
Projekt „Poznaj swoją Naturę" rozpoczął się w lipcu 2012 r. i będzie realizowany do 31 marca 2015 r. Grupą docelową projektu jest ogół społeczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem społeczności lokalnych zamieszkujących wybrane obszary Natura 2000 oraz organizacji pozarządowych, których działalność jest związana z siecią
Natura 2000.
Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności w ramach programu Natura 2000 wśród
społeczeństwa polskiego. Dodatkowo duży nacisk zostanie położony na:
wzrost pozytywnego nastawienia do programu Natura 2000 wśród poszczególnych społeczności lokalnych, zamieszkujących na wybranych obszarach Natura
2000,
wzmocnienie współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz sieci Natura 2000,
oraz przekazywanie rzetelnych informacji na temat sieci Natura 2000 - prezentowanie faktów i obalanie mitów.

Projekt „Poznaj swoją Naturę" ma pokazać korzyści, nie tylko środowiskowe, ale także materialne - płynące z włączenia terenów do Europejskiej Sieci Ekologicznej.
Jednocześnie ma zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa polskiego i pomóc mu dostrzegać korzyści w wymiarze wspólnotowym, a nie partykularnym. Projekt
ma również ułatwić społeczny dialog na temat sieci Natura 2000 oraz zachęcać adresatów projektu do wymiany doświadczeń.
W celu realizacji projektu podjęte będą następujące działania:
1. Stworzenie Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000.
2. Powołanie Naturowych Grup Roboczych i praca z nimi na wybranych obszarach Natura 2000.
3. Komunikacja bezpośrednia na wybranych obszarach Natura 2000, między innymi poprzez oragnizację spotkań z mieszkańcami, udział w imprezach lokalnych
i wizyty studyjne.
4. Emisja publikacji prasowych w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.
5. Współorganizacja Festiwalu Filmów Ekologicznych, którego hasłem przewodnim będzie „Natura 2000".
6. Emisja w TV ﬁlmów dotyczących sieci Natura 2000, które zostaną najlepiej ocenione na Festiwalu Filmów Ekologicznych.

Projekt jest współﬁnasowany z dwóch źródeł: 50% z Komisji Europejskiej w ramach instrumentu ﬁnansowego LIFE+ oraz 50% ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. LIFE+ to jedyny instrument ﬁnansowy Unii Europejskiej, którego głównym zadaniem jest współﬁnansowanie projektów w
dziedzinie ochrony środowiska. Ma on na celu wsparcie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizację polityki ochrony środowiska oraz
promocję nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

