идеите в действие

Програма/схема:
LIFE+ (2007-2013)
Цели:
LIFE+

е финансов инструмент на ЕО за подкрепа на политиката в областта на

околоната среда за периода 2007-2013. Програмата се състои от 3 компонента
както е описано по- долу:
(1) LIFE+ Природа и Биоразнообразие;
(2) LIFE+ Политика и управление на околната среда
(3) LIFE+ Информация и комуникация.

Краен срок:
15 септември 2009г.

Какво се финансира?
1. LIFE+ Природа и Биоразнообразие
• Проекти за добри практики, чиято цел е постигане на целите и приложението на
Директивата за хабитатите (Директива на Съвета 79/409 CEE y 92/43/CEE )
• Проекти за приложение и/или иновация, които допринасят за постигането на
целите, посочени в Мнение на ЕК

COM от 2006 (216): “Спиране на загубите в

биологичното разнообразие- 2010г. и след това.
2. LIFE+ Политика и управление на околната среда
Подпомага технически проекти с ясно изразен положителен ефект за околната
среда (примерни процеси и повишаване на ефикасноста). Също така се подпомагат
инициативи, спомагащи за въвеждането на законодателството на ЕС в областта на
околоната среда (базирано на знанието), осигуряване на информация чрез
мониторинг (вк. Мониторинг на горски площи).
•

Демонстрационни

проекти

или

иновативни

такива,

свързани

с някоя

от

“приоритетни зони за действие”, както са посочени в документа “LIFE+ Политика и
управление на околната среда. Насоки за кандидастване 2009”.
• Проекти, които целящи проследяване на състоянието на горите на териториите
на Общноста.
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3. LIFE+ Информация и комуникация
подпомага проекти, които осигуряват информация и гласност относно ключови
области като промени в климата и опазване на околната среда. Също така се
подпомага превенцията на пожари в горските масиви (информационни кампании и
обучения)
•

Комуникационни

кампании

и

насочване

на

общественото

мнение

към

приложението, актуализацията и развитието на политическите и правни аспекти на
управлението на околната среда (на ниво ЕС), така както и конкретизирано в
документа “LIFE+ Информация и комуникация. Насоки за кандидастващи 2009”
•

Кампании

за

повишаване

на

общественото

внимание

по

отношение

на

превенцията на горските пожари и противодействие на същите.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
LIFE+ е отворен за публични и частни организации, разпоредители и институции с
регистрация (седалище и адрес на управление) в страна- член на ЕС.

Изисквания към проектите:
Проектите може да национални или интернационални, но задължително трябва да
се провеждат само на територия на 27те ДЧ на ЕС.
Няма ограничение за срока на проектите.
Най- ранната дата за старт на дейностите по одобрените проекти е 1 септември
2010г.Проектопредложенията трябва да са представени самостоятелно или в
партньорство от бенефициент- координатор и няколко асоциирани бенефициента.

Бюджет:
250 000 000 €

Безвъзмездно финансиране:
Максимумът за финасиране е 50 % от общите допустими разходи по проекта, но се
прави изключение и може да се финансира до 75% (отнася се до “Природа и
Биоразнообразие”, когато става дума за конкретни действия по опазването на
видовете или типове хабитати според Директивата за хабитатите).
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Съфинансиране от страна на бенефициента:
Минимум 50% от разходите по проекта.

Плащания:
Авансово плащане, едно междинно плащане и финанлно възстановяване.

Източник на информация:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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