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UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV PROGRAMA LIFE+ 2010
(2010/C 114/08)
Komisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da pošljejo svoje predloge na razpis programa LIFE+
za leto 2010.

Vloge
Predlogi morajo biti napisani na posebnih obrazcih za vloge. Ti obrazci in navodila za oddajo vlog, ki
vsebujejo podrobna pojasnila o upravičenosti in postopku, so na voljo na spletni strani Komisije na
naslednjem naslovu:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Predloge poslati na CD-ROM-u ali DVD-ju.

Upravičenci
Predloge lahko predložijo samo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni in/ali
zasebni organi, subjekti ter institucije.

Ta objava se nanaša na naslednje teme
1. LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost
Glavni cilj: Zaščititi, ohraniti, obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habi
tatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, da bi do leta 2010 znotraj EU ustavili izgubo biotske
raznovrstnosti, vključno z raznovrstnostjo genetskih virov.

2. LIFE+ Okoljska politika in upravljanje
Glavni cilji:
— Podnebne spremembe: Stabilizirati koncentracije toplogrednih plinov na ravni, ki preprečuje
globalno segrevanje nad 2 °C,

— Vode: Z razvijanjem stroškovno učinkovitih ukrepov povečati kakovost voda in dobro ekološko
stanje v skladu z razvojem prvih načrtov upravljanja povodij na podlagi Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta 2000/60/ES (1) (okvirna direktiva o vodah),
(1) UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
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— Zrak: Doseči raven kakovosti zraka, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja ter nima večjih negativnih
vplivov nanju,

— Tla: Varovati in zagotoviti trajnostno rabo tal z ohranjanjem funkcij tal, preprečevanjem ogroženosti
tal, ublažitvijo posledic ogroženosti in obnovitvijo degradiranih tal,

— Mestno okolje: Izboljšati okoljsko uspešnost evropskih urbanih območij,

— Hrup: Prispevati k razvoju in izvajanju politik o hrupu v okolju,

— Kemikalije: Do leta 2020 izboljšati varstvo okolja in zdravja pred tveganji zaradi kemikalij z
izvajanjem zakonodaje o kemikalijah, zlasti Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta (1) (REACH) in Tematske strategije o trajnostni uporabi pesticidov,

— Okolje in zdravje: Razvijati informacijske baze za politiko o okolju in zdravju (Akcijski načrt za
okolje in zdravje za obdobje 2004–2010),

— Naravni viri in odpadki: Razvijati in izvajati politike za trajnostno upravljanje ter uporabo naravnih
virov in odpadkov, izboljšati okoljsko uspešnost izdelkov, podpirati trajnostno proizvodnjo in vzorce
potrošnje, preprečevati nastajanje odpadkov ter povečati njihovo predelavo in recikliranje; prispevati k
učinkovitemu izvajanju Tematske strategije o preprečevanju in recikliranju odpadkov,

— Gozdovi: Ustvariti jasno in celovito podlago za informacije, pomembne za politiko o gozdovih, in
sicer v zvezi s podnebnimi spremembami (vpliv na gozdne ekosisteme, blažitev, nadomestitev
učinkov), biotsko raznovrstnostjo (osnovne informacije in zaščitena gozdna območja), gozdnimi
požari, razmerami v gozdovih in varovanimi funkcijami gozdov (voda, tla in infrastruktura) ter
prispevati k varovanju gozdov pred požari, in sicer predvsem z usklajevalnim omrežjem EU,

— Inovacije: Prispevati k razvoju in predstavitvi pristopov, tehnologij, metod in instrumentov politike
inovacij za pomoč pri izvajanju Akcijskega načrta okoljskih tehnologij (ETAP),

— Strateški pristopi: Spodbujati učinkovito izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje Unije ter
izboljšati bazo znanja za okoljsko politiko; izboljšati okoljsko učinkovitost malih in srednje velikih
podjetij.

Čeprav so zaželeni kakršni koli predlogi projektov v zvezi z zgoraj navedenimi glavnimi cilji, daje
Komisija prednost predvsem tistim, ki se nanašajo na trajnostno upravljanje in uporabo naravnih
virov in odpadkov.

3. LIFE+ Informacije in obveščanje
Glavni cilj: obveščati in ozaveščati javnost o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih
požarov, in zagotavljati podporo za spremljevalne ukrepe, tj. informacijske in komunikacijske dejavnosti
in kampanje, konference in usposabljanja, vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov.

Čeprav so zaželeni kakršni koli predlogi projektov v zvezi z zgoraj navedenim glavnim ciljem, daje
Komisija prednost predvsem tistim, ki se nanašajo na zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti.
(1) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
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Deleži sofinanciranja EU
1. LIFE+ Projekti za naravo in biotsko raznovrstnost
— Delež finančne podpore Unije je največ 50 % upravičenih stroškov.

— Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz direktiv o habitatih in pticah, lahko delež
sofinanciranja izjemoma znaša največ 75 %.

2. LIFE+ Okoljska politika in upravljanje
— Delež finančne podpore Unije je največ 50 % upravičenih stroškov.

3. LIFE+ Informacije in obveščanje
— Delež finančne podpore Unije je največ 50 % upravičenih stroškov.

Rok
Predloge projektov je treba predložiti pristojnim nacionalnim organom do 1. septembra 2010. Predlogi
projektov se pošljejo nacionalnim organom države članice, v kateri je upravičenec registriran. Nacionalni
organi nato predloge predložijo Komisiji do 4. oktobra 2010.

Proračun
Skupni proračun, namenjen donacijam za dejavnosti projektov LIFE+ v letu 2010, znaša 243 243 603 EUR.

Najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene podpori ohranjanja narave in biotske raznovrst
nosti.

Okvirna dodeljena nacionalna finančna sredstva za leto 2010:
(EUR)
Država

Okvirni znesek 2010

Okvirni znesek 2010

Država

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

Total

243 243 603
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Dodatne informacije
Več informacij, vključno z navodili za oddajo vlog in obrazci za vloge, je na voljo na spletni strani LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Lahko se obrnete tudi na ustrezne nacionalne organe:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
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