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KOMISIJA
2008 M. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PASINAUDOTI LIFE+
(2008/C 178/20)
Komisija kviečia Europos Sąjungoje registruotus subjektus 2008 m. teikti paraiškas pasinaudoti LIFE+ priemone.

Paraiškos
Paraiškos turi būti pateiktos raštu, užpildžius specialias paraiškos formas. Šias formas ir paraiškų teikimo
instrukcijas, kuriose išsamiai paaiškinta, kas turi teisę jas teikti ir kokios yra procedūros, galima rasti Komisijos interneto svetainėje šiuo adresu:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm.
Paraiškos turi būti pateiktos įrašytos į pastoviosios atminties kompaktinį diską arba į skaitmeninį vaizdo
diską PDF formatu, išsaugojus nuskaitytas išspausdintas originalias A4 formato formas.

Naudos gavėjai
Paraiškas gali teikti Europos Sąjungos valstybėse narėse registruoti subjektai: viešosios ir (arba) privačios
organizacijos, kiti subjektai ir institucijos.

Šis pranešimas taikomas toliau išvardytoms temoms:
1. LIFE+ gamta ir biologinė įvairovė
Pagrindinis tikslas –: saugoti, išlaikyti, atkurti, stebėti gamtos sistemų funkcionavimą, natūralias buveines,
laukinę florą bei fauną ir sudaryti joms palankesnes sąlygas, kad iki 2010 m. Europos Sąjungoje būtų
sustabdytas biologinės įvairovės, įskaitant genetinių išteklių įvairovę, mažėjimas.

2. LIFE+ aplinkos politika ir valdymas
Pagrindiniai tikslai:
— Klimato kaita: Stabilizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentraciją tiek, kad pasaulio klimatas
neatšiltų daugiau nei 2 °C.
— Vanduo: Padėti gerinti vandens kokybę kuriant rentabilias priemones gerai ekologinei būklei užtikrinti, siekiant, kad pagal Direktyvą 2000/60/EB (Vandens pagrindų direktyvą) iki 2009 m. būtų
sukurtas pirmasis upių baseinų valdymo planas.
— Oras: Siekti tokios oro kokybės, kuri neturėtų esminio neigiamo poveikio ir nekeltų pavojaus
žmonių sveikatai bei aplinkai.
— Dirvožemis: Apsaugoti dirvožemį ir užtikrinti tvarų jo naudojimą išsaugant dirvožemio funkcijas,
užkertant kelią dirvožemiui kylantiems pavojams, mažinant pastarųjų poveikį ir atkuriant nualintą
dirvožemį.
— Miesto aplinka: Padėti didinti Europos miesto vietovių ekologiškumą.
— Triukšmas: Padėti plėtoti ir įgyvendinti politiką, susijusią su aplinkos triukšmu.
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— Cheminės medžiagos: Iki 2020 m. pagerinti aplinkos ir sveikatos apsaugą nuo cheminių medžiagų
keliamo pavojaus įgyvendinant su cheminėmis medžiagomis susijusius teisės aktus, ypač Reglamentą
(EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir Tvaraus pesticidų naudojimo teminę strategiją.
— Aplinka ir sveikata: Sukurti aplinkos ir sveikatos politikos informacinę bazę (2004–2010 m.
aplinkos ir sveikatos veiksmų planas).
— Gamtos ištekliai ir atliekos: Plėtoti ir įgyvendinti tvaraus gamtos išteklių ir atliekų valdymo bei
naudojimo politiką, ir didinti gaminių ekologiškumą, gerinti tvarios gamybos bei vartojimo modelius,
skatinti atliekų prevenciją, regeneravimą bei perdirbimą; padėti veiksmingai įgyvendinti Atliekų
prevencijos ir perdirbimo teminę strategiją.
— Miškai: Pirmiausia naudojantis ES koordinavimo tinklu, parengti glaustą ir išsamų pagrindą politikoje
svarbiai informacijai apie miškus, susijusiai su klimato kaita (poveikiu miškų ekosistemoms, jo mažinimu, pasikeitimų poveikiu), biologine įvairove (pradinę informaciją ir informaciją apie saugomas
miško zonas), miškų gaisrais, miškų būkle ir apsauginėmis miško funkcijomis (vandens, dirvožemio
ir infrastruktūros), o taip pat padėti saugoti miškus nuo gaisrų.
— Naujovės: Padėti rengti ir demonstruoti novatoriškas politikos strategijas, technologijas, metodus ir
priemones, padėsiančius įgyvendinti Aplinkosaugos technologijų veiksmų planą (ATVP).
— Strateginiai metodai: Skatinti veiksmingą Bendrijos aplinkos teisės aktų įgyvendinimą ir tobulinti
aplinkos politikos žinių bazę; gerinti MVĮ aplinkosaugos rodiklius.
Nors priimamos visos projektų, kuriais siekiama minėtųjų pagrindinių tikslų, paraiškos, Komisija teiks
pirmenybę paraiškoms, susijusioms su klimato kaita.

3. LIFE+ informacija ir ryšiai
Pagrindinis tikslas –: skleisti žinias ir geriau informuoti apie aplinkos problemas, įskaitant miškų gaisrų
prevenciją; remti pagalbines priemones, tokias kaip informavimo, ryšių palaikymo akcijos bei kampanijos,
konferencijos ir mokymas, įskaitant mokymą miškų gaisrų prevencijos tema.
Nors priimamos visos projektų, kuriais siekiama minėtojo pagrindinio tikslo, paraiškos, Komisija teiks
pirmenybę paraiškoms, susijusioms su biologinės įvairovės nykimo stabdymu.

Bendro ES finansavimo normos
1. LIFE+ gamtos ir biologinės įvairovės projektai
— Didžiausia Bendrijos finansinės paramos norma – 50 % tinkamų finansuoti išlaidų.
— 75 % didžiausia bendro finansavimo norma išimties tvarka taikoma pasiūlymams, skirtiems prioritetinių buveinių ir (arba) rūšių, minimų paukščių ir buveinių direktyvose, problemoms spręsti.

2. LIFE+ aplinkos politika ir valdymas
— Didžiausia Bendrijos finansinės paramos norma – 50 % tinkamų finansuoti išlaidų.

3. LIFE+ informacija ir ryšiai
— Didžiausia Bendrijos finansinės paramos norma – 50 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Terminas
Projektų paraiškos nacionalinėms kompetentingoms institucijoms teikiamos iki 2008 m. lapkričio 21 d.
Projektų paraiškos teikiamos tos valstybės narės, kurioje registruotas naudos gavėjas, nacionalinei institucijai.
Nacionalinės institucijos paraiškas Komisijai privalo pateikti iki 2009 m. sausio 5 d.
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Skirtasis biudžetas
Naudojant LIFE+ priemonę projektams skiriamų dotacijų bendras 2008 m. biudžetas – 207 500 000 EUR.
Bent 50 % šios sumos skiriama priemonėms, kuriomis siekiama išsaugoti gamtą ir biologinę įvairovę.
2008 m. valstybėms narėms skirti tokie orientaciniai finansiniai asignavimai:
EUR
Šalis

Orientacinė suma

Šalis

Orientacinė suma

Šalis

Orientacinė suma

AT

3 895 038

FI

7 431 275

MT

2 384 000

BE

4 282 100

FR

18 154 414

NL

6 654 410

BU

4 467 666

GR

7 053 895

PL

9 830 858

CY

2 200 000

HU

5 186 640

PT

5 810 890

CZ

4 117 414

IE

3 267 012

RO

9 033 381

DE

24 152 660

IT

18 265 318

SE

8 528 922

DK

5 095 709

LT

2 856 683

SI

4 471 481

EE

3 438 168

LU

2 268 234

SK

3 170 514

ES

22 228 050

LV

2 750 000

UK

16 505 268

Daugiau informacijos
Daugiau informacijos, įskaitant paraiškų teikimo instrukcijas ir paraiškos formas, galima rasti LIFE interneto
svetainėje:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Į atitinkamas nacionalines institucijas taip pat galima kreiptis šiuo adresu:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

