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HALDUSMENETLUSED

EUROOPA KOMISJON
KESKKONNA RAHASTAMISVAHENDI LIFE+ 2010. AASTA KONKURSIKUTSE
(2010/C 114/08)
Komisjon kutsub Euroopa Liidus asutatud üksuseid üles esitama taotlusi keskkonna rahastamisvahendi LIFE+
2010. aasta konkursi jaoks.

Taotlused
Taotluste kirjutamisel tuleb kasutada konkreetseid taotlusvorme. Need vormid ja taotluste esitamise juhendi
koos üksikasjalike selgitustega abikõlblikkuse ja menetluste kohta saab komisjoni veebilehelt järgmisel
aadressil:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Taotlused tuleb esitada CD-ROMil või DVD-l.

Abisaajad
Taotlusi saavad esitada Euroopa Liidu liikmesriikides registreeritud üksused, kui nad on avalik-õiguslikud
ja/või eraorganisatsioonid, ettevõtjad ja institutsioonid.

Käesoleva teatega on hõlmatud järgmised teemad:
1. LIFE+ loodus ja bioloogiline mitmekesisus
Peamine eesmärk: kaitsta, säilitada, taastada ja jälgida looduslikke süsteeme, looduslikke elupaiku ning
looduslikku taimestikku ja loomastikku ning aidata kaasa nende toimimisele, et peatada bioloogilise
mitmekesisuse, sealhulgas geneetiliste ressursside mitmekesisuse vähenemine ELis aastaks 2010.

2. LIFE+ keskkonnapoliitika ja -juhtimine
Peamised eesmärgid:
— kliimamuutused: kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni stabiliseerimine tasemel, mis hoiab ära
globaalse soojenemise üle 2 °C;

— vesi: soodustada vee kvaliteedi parandamist, kujundades hea ökoloogilise seisundi saavutamiseks välja
kulutõhusad meetmed, eesmärgiga töötada välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2000/60/EÜ (1) (vee raamdirektiiv) kohased vesikonna majandamise kavad;
(1) EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.
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— õhk: saavutada õhu kvaliteedi tase, mis ei too kaasa märkimisväärset negatiivset mõju ega põhjusta
ohte ei inimeste tervisele ega keskkonnale;

— pinnas: kaitsta mulda ja tagada mulla säästev kasutamine mulla funktsioonide säilitamise, mulda
ohustavate tegurite vältimise, nende mõjude pehmendamise ja degradeerunud muldade taastamise
teel;

— linnakeskkond: aidata kaasa Euroopa linnapiirkondade keskkonnategevuse tulemuslikkuse paranda
misele;

— müra: aidata kaasa keskkonnamüra vähendamise meetmete väljakujundamisele ja rakendamisele;

— kemikaalid: parandada 2020. aastaks keskkonna ja tervise kaitset kemikaalide põhjustatud ohtude
eest, rakendades kemikaalide alaseid õigusakte, eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr
1907/2006 (1) (REACH) ja pestitsiidide säästva kasutamise temaatilist strateegiat;

— keskkond ja tervis: töötada välja teabebaas keskkonna- ja tervisepoliitika jaoks (keskkonna ja tervise
tegevuskava 2004–2010);

— loodusvarad ja jäätmed: töötada välja meetmed loodusvarade ja jäätmete säästvaks haldamiseks ja
kasutamiseks ning rakendada neid meetmeid, parandada toodete keskkonnasäästlikkust, säästvaid
tootmis- ja tarbimismudeleid, jäätmetekke vältimist, jäätmete taaskasutamist ja ringlussevõttu; aidata
kaasa jäätmete vältimise ja taaskasutamise temaatilise strateegia tõhusale rakendamisele;

— metsad: tagada eelkõige läbi ELi koordineeriva võrgustiku konkreetne ja ulatuslik alus metsadega
seotud meetmetest teavitamiseks seoses kliimamuutusega (mõju metsa ökosüsteemidele, leevenda
mine, asendusefektid), bioloogilise mitmekesisusega (algteave ja kaitsealused metsaalad), metsatule
kahjudega, metsade olukorra ja metsa kaitsefunktsioonidega (vesi, muld ja infrastruktuur) ning aidata
kaasa metsade kaitsmisele tulekahjude vastu;

— innovatsioon: aidata kaasa keskkonnatehnoloogia tegevuskava rakendamist toetavate innovaatiliste
poliitiliste lähenemisviiside, tehnoloogia, meetodite ja vahendite arendamisele ja tutvustamisele;

— üldine strateegia: soodustada ELi keskkonnaalaste õigusaktide tõhusat rakendamist ja jõustamist ning
parandada keskkonnapoliitika aluseks olevaid teadmisi; parandada väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete keskkonnategevuse tulemuslikkust.

Töötada välja poliitikad loodusvarade ja jäätmete säästvaks haldamiseks ja kasutamiseks ja rakendada neid
poliitikaid, parandada toodete keskkonnaalast tulemuslikkust, säästvaid tootmis- ja tarbimismudeleid,
jäätmetekke vältimist, jäätmete taaskasutamist ja ringlussevõttu.

3. LIFE+ teave ja teabevahetus
Peamine eesmärk: Jagada teavet ja suurendada teadlikkust keskkonnaküsimustes, kaasa arvatud metsatule
kahjude vältimine, ja toetada selliseid kaasnevaid meetmeid nagu teabekampaaniad ja teabevahetus
meetmed, konverentsid ja koolitused, kaasa arvatud metatulekahjude vältimisega seotud koolitus.

Kuigi kõigi eespool nimetatud peamiste eesmärkidega seotud projektid on teretulnud, eelistaks komisjon
siiski bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamisega seotud projekte.
(1) ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
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ELi kaasrahastamise määrad
1. LIFE+ looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projektid
— Liidupoolse rahalise toetuse määr on kuni 50 % abikõlblikest kuludest.
— Projektide puhul, mis on suunatud linnukaitsedirektiivi või looduslike elupaikade direktiiviga määrat
letud prioriteetsetele elupaikadele või liikidele, kohaldatakse erandkorras kuni 75 %-list kaasrahasta
mise määra.
2. LIFE+ keskkonnapoliitika ja -juhtimine
— Liidupoolse rahalise toetuse määr on kuni 50 % abikõlblikest kuludest.
3. LIFE+ teave ja teabevahetus
— Liidupoolse rahalise toetuse määr on kuni 50 % abikõlblikest kuludest.
Tähtaeg
Projektitaotlused tuleb esitada oma riigi pädevale asutusele 1. septembriks 2010. Projektitaotlused saade
takse edasi selle liikmesriigi ametiasutusele, milles toetuse saaja on registreeritud. Riikide ametiasutused
saadavad ettepanekud edasi Euroopa Komisjonile 4. oktoobriks 2010.
Kasutatav eelarve
Kõigi rahastamisvahendi LIFE+ projektides ettenähtud meetmete teostamiseks 2010. aastal antavate toetuste
üldsumma on 243 243 603 eurot.
Vähemalt 50 % nimetatud summast eraldatakse looduskaitset ja bioloogilist mitmekesisust edendavatele
meetmetele.
Soovituslikud rahalised eraldised liikmesriikidele on 2010. aastal järgmised:
(EUR)
Riik

Soovituslik summa (eurodes)

Soovituslik summa (eurodes)

Riik

AT

4 569 889

IT

21 429 948

BE

5 024 012

LT

3 351 629

BG

5 241 729

LU

2 661 226

CY

2 600 000

LV

3 000 000

CZ

4 830 793

MT

2 797 049

DK

5 978 586

NL

7 807 347

DE

28 337 324

PL

11 534 142

EE

4 033 862

PT

6 817 678

ES

26 079 259

RO

10 598 495

FI

8 718 810

SE

10 006 634

FR

21 299 829

SI

5 246 205

GR

8 276 046

SK

3 719 834

HU

6 085 272

UK

19 364 954

IE

3 833 051

Kokku

243 243 603
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Lisateave
Lisateave taotluse koostamise juhendi ja taotluste vormide kohta on esitatud LIFE’i veebilehel:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Võib pöörduda ka asjaomaste asutuste poole liikmesriikides:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
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