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V
(Yttranden)

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
LIFE+ ANSÖKNINGSOMGÅNG 2010
(2010/C 114/08)
Kommissionen inbjuder enheter som är registrerade i EU att inkomma med förslag till ansökningsomgången
2010 för Life+.

Ansökan
Förslaget ska skrivas på särskilda ansökningsblanketter. Blanketter och en ansökningshandledning med
detaljerade förklaringar av de villkor och förfaranden som gäller för ansökan kan hämtas på kommissionens
webbplats:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Förslaget ska lämnas på cd-rom eller dvd.

Stödmottagare
Förslagen måste läggas fram av enheter som är registrerade i EU:s medlemsstater och de måste vara
offentliga och/eller privata organ, aktörer eller institutioner.

Följande teman ingår i denna ansökningsomgång
1. Life+ Natur och biologisk mångfald
Huvudmål: Att skydda, bevara, återställa, övervaka och underlätta ekosystemfunktioner, livsmiljöer och
vilda djur och växter, för att stoppa förlusten av biologisk mångfald, inklusive genetisk mångfald, i EU
senast 2010.

2. Life+ Miljöstrategi och miljöstyrning
Huvudmål:
— Klimatförändring: Att stabilisera koncentrationen av växthusgaser på en nivå som innebär att den
globala uppvärmningen inte överstiger 2 °C.

— Vatten: Att bidra till bättre vattenkvalitet genom att utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå
god ekologisk status, i syfte att utarbeta förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (1) (vattendirektivet).
(1) EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
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— Luft: Att uppnå en luftkvalitet som inte medför betydande negativ påverkan på eller risker för
människors hälsa och miljön.

— Jord: Att skydda marken och se till att den används på ett hållbart sätt genom att bibehålla mark
funktioner, förebygga hot mot marken, mildra deras effekter och återställa förstörd mark.

— Tätortsmiljö: Att bidra till förbättring av miljöprestanda i EU:s tätortsområden.

— Buller: Att bidra till strategiutveckling och genomförande när det gäller omgivningsbuller.

— Kemikalier: Att senast 2020 förbättra miljö- och hälsoskyddet mot risker som kemikalier kan
medföra, genom att genomföra kemikalielagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets förord
ning (EG) nr 1907/2006 (1) (REACH) och den tematiska strategin om hållbar användning av bekämp
ningsmedel.

— Miljö och hälsa: Att utveckla informationsbasen för miljö- och hälsopolitik (handlingsplanen för
miljö och hälsa 2004–2010).

— Naturresurser och avfall: Att utveckla och genomföra strategier som avser att säkerställa hållbar
förvaltning och användning av naturresurser och avfall, förbättra produkters miljöprestanda, hållbara
produktions- och konsumtionsmönster samt förhindrande, återvinning och återanvändning av avfall.
Att bidra till ett verkningsfullt genomförande av den tematiska strategin för avfall.

— Skog: Att särskilt genom ett nätverk för samordning inom EU tillhandahålla en koncis och heltäc
kande grund för policyrelevant information om skog när det gäller klimatförändringar (inverkan på
skogsekosystem, mildrande åtgärder, ersättningseffekter), biologisk mångfald (basinformation och
skyddade skogsområden), skogsbränder, skogarnas tillstånd och skogars skyddande funktion (vatten,
mark och infrastruktur) samt bidrag till skydd mot skogsbränder.

— Innovation: Att bidra till att utveckla och påvisa innovativa strategiska synsätt, teknologier, metoder
och instrument för att stödja genomförandet av handlingsplanen för miljöteknik (ETAP).

— Strategiska inriktningar: Att främja ett effektivt genomförande av och förstärkning av EU-lag
stiftning om miljö och förbättra kunskapsbasen för miljöpolitik. Att förbättra små och medelstora
företags miljöprestanda.

Alla projektförslag som rör de ovannämnda huvudmål är välkomna, men kommissionen kommer att ge
företräde åt projekt som rör hållbar förvaltning och användning av naturresurser och avfall.

3. Life+ Information och kommunikation
Huvudmål: a) sprida information och öka medvetenheten om miljöfrågor, inbegripet åtgärder för att
förebygga skogsbränder, b) ge stöd till kompletterande åtgärder exempelvis information, kommunika
tionsåtgärder och kampanjer, konferenser och utbildning, inbegripet utbildning om åtgärder för att
förebygga skogsbränder.

Alla projektförslag som rör ovannämnda huvudmål är välkomna, men kommissionen kommer att ge
företräde åt projekt som syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald.
(1) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
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EU:s medfinansiering
1. Life+ Natur och biologisk mångfald
— EU:s ekonomiska stöd kan uppgå till högst 50 % av de stödberättigande kostnaderna.
— Medfinansieringen kan i undantagsfall uppgå till högst 75 % för förslag som är inriktade på priori
terade livsmiljöer eller arter enligt fågeldirektivet eller livsmiljödirektivet.
2. Life+ Miljöstrategi och miljöstyrning
— EU:s ekonomiska stöd kan uppgå till högst 50 % av de stödberättigande kostnaderna.

3. Life+ Information och kommunikation
— EU:s ekonomiska stöd kan uppgå till högst 50 % av de stödberättigande kostnaderna.
Sista ansökningsdag
Projektförslagen ska lämnas in till den nationella behöriga myndigheten senast den 1 september 2010.
Projektförslagen ska vidarebefordras till den nationella myndigheten i den medlemsstat där stödmottagaren
är registrerad. De nationella myndigheterna ska sedan överlämna förslagen till kommissionen senast den
4 oktober2010.

Budget
Den totala budgeten för projektbidrag inom Life+ under 2010 är 243 243 603 EUR.
Minst 50 % av detta belopp ska tilldelas åtgärder som syftar till att stödja bevarandet av naturen och den
biologiska mångfalden.

Den preliminära nationella fördelningen för 2010 är följande:
(EUR)
Land

Vägledande belopp 2010

Vägledande belopp 2010

Land

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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Mer information
Mer information inklusive ansökningshandledning och ansökningsblanketter finns på Lifes webbplats:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Man kan också kontakta de behöriga nationella myndigheterna:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
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