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SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

EVROPSKÁ KOMISE
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ V RÁMCI PROGRAMU LIFE+ V ROCE 2011
(2011/C 62/07)
Komise vyzývá subjekty registrované v Evropské unii, aby předkládaly návrhy v rámci výzvy programu
LIFE+ k předkládání návrhů v roce 2011.
Žádosti
Návrhy musí být předkládány na zvláštním formuláři žádosti. Tyto formuláře a pokyny pro podávání
žádostí včetně podrobných vysvětlivek týkajících se způsobilosti a postupů jsou k dispozici na internetových
stránkách Komise na adrese:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Návrhy je nutno předkládat na CD-ROM nebo DVD.
Příjemci
Návrhy musí být předloženy subjekty registrovanými v členských státech Evropské unie, které jsou veřej
nými a/nebo soukromými subjekty, účastníky a institucemi.
Tato výzva se vztahuje na následující témata:
1. Příroda a biologická rozmanitost v rámci programu LIFE+
Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, s cílem zastavit v rámci EU ztrátu biologické
rozmanitosti, včetně různorodosti genetických zdrojů.
2. Politika a správa v oblasti životního prostředí v rámci programu LIFE+
Základní cíle:
— Změny klimatu: stabilizovat koncentraci skleníkových plynů na úrovni, která zabraňuje globálnímu
oteplování o více než 2 °C.
— Voda: přispívat ke zlepšení kvality vody rozvíjením nákladově efektivních opatření s cílem dosažení
dobrého ekologického stavu s ohledem na vypracování prvních plánů povodí na základě směrnice
2000/60/ES (rámcová směrnice o vodě).
— Ovzduší: dosáhnout úrovní kvality ovzduší, které nevedou k výrazným nepříznivým dopadům na
lidské zdraví a životní prostředí, ani pro ně nepředstavují rizika.
— Půda: chránit a zajistit udržitelné využívání půdy zachováním jejích funkcí, předcházením ohrožení
půdy, zmírňováním jeho účinků a obnovováním degradovaných půd.
— Městské prostředí: přispívat ke zlepšování vlivu městských oblastí Evropy na životní prostředí.
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— Hluk: přispívat k rozvoji a provádění politiky týkající se hluku ve venkovním prostředí.
— Chemické látky: zlepšit do roku 2020 ochranu životního prostředí a zdraví před riziky představo
vanými chemickými látkami, a to prováděním právních předpisů týkajících se chemických látek,
zejména nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a tematické strategie udržitelného používání pesticidů.
— Životní prostředí a zdraví: rozvíjet informační základnu pro politiku v oblasti životního prostředí
a zdraví (akční plán pro životní prostředí a zdraví na období).
— Přírodní zdroje a odpady: rozvíjet a provádět politiky určené k zajištění udržitelného řízení
a využívání přírodních zdrojů a odpadů, zlepšovat vliv produktů na životní prostředí, zdokonalovat
udržitelné způsoby výroby a spotřeby, předcházení vzniku odpadů, jejich využití a recyklace;
přispívat k účinnému provádění tematické strategie pro předcházení a recyklaci odpadu.
— Lesy: poskytovat, zejména prostřednictvím koordinační sítě EU, přesný a srozumitelný základ pro
politicky relevantní informace o lesích v souvislosti se změnou klimatu (dopad na lesní ekosystémy,
zmírňování, substituční účinky), biologickou rozmanitostí (základní informace a chráněné lesní
oblasti), lesními požáry, stavem lesů a ochrannými funkcemi lesů (voda, půda a infrastruktura)
a přispívat k ochraně lesů proti požárům.
— Inovace: přispívat k rozvoji a demonstraci inovativních politických přístupů, technologií, metod
a nástrojů k podpoře provádění akčního plánu pro environmentální technologie (ETAP).
— Strategické přístupy: podporovat účinné provádění a prosazování právních předpisů Unie v oblasti
životního prostředí a zlepšovat znalostní základnu pro politiku v oblasti životního prostředí; zlep
šovat vliv malých a středních podniků na životní prostředí.
3. Informace o LIFE+ a jejich sdělování
Základní cíl: šířit informace a zvyšovat povědomí o otázkách životního prostředí včetně předcházení
lesním požárům a poskytovat podporu doprovodným opatřením, jako jsou informační a komunikační
činnosti a kampaně, konference a vzdělávání včetně odborné přípravy pro předcházení lesním požárům.
Míra spolufinancování EU
1. Projekty LIFE+ týkající se přírody a biologické rozmanitosti
— Míra spolufinancování z prostředků Unie bude činit maximálně 50 % způsobilých nákladů.
— Výjimečně se uplatní maximální míra spolufinancování až 75 % u návrhů zaměřených na prioritní
stanoviště/druhy uvedené ve směrnici o ptácích a ve směrnici o stanovištích.
2. Politika a správa v oblasti životního prostředí v rámci programu LIFE+
— Míra spolufinancování z prostředků Unie bude činit maximálně 50 % způsobilých nákladů.
3. Informace o LIFE+ a jejich sdělování
— Míra spolufinancování z prostředků Unie bude činit maximálně 50 % způsobilých nákladů.
Lhůta
Návrhy projektů se předloží příslušným vnitrostátním orgánům do 18. července 2011. Návrhy projektů se
zašlou vnitrostátnímu orgánu toho členského státu, v němž je příjemce zaregistrován. Vnitrostátní orgány
poté návrhy předloží Komisi do 9. září 2011.
Plánovaný rozpočet
Celkový rozpočet na granty na akce v rámci projektů LIFE+ v roce 2010 činí 267 431 506 EUR. Nejméně
50 % této částky je určeno pro opatření na podporu ochrany přírody a biologické rozmanitosti.

C 62/29

CS

C 62/30

Úřední věstník Evropské unie

26.2.2011

Orientační částky vnitrostátních finančních prostředků na rok 2011 jsou:
(EUR)
Země

Orientační částka

Země

Orientační částka

Země

Orientační částka

AT

5 173 981

FI

7 110 142

MT

2 526 420

BE

5 569 385

FR

27 037 254

NL

8 204 966

BG

8 865 830

GR

9 485 287

PL

17 763 612

CY

2 591 391

HU

6 895 995

PT

7 143 727

CZ

5 702 526

IE

4 071 357

RO

11 277 858

DK

4 622 124

IT

23 509 232

SE

8 837 155

DE

30 305 020

LT

2 936 886

SI

5 410 942

EE

3 517 197

LU

2 920 329

SK

6 152 190

ES

26 307 202

LV

2 570 998

UK

20 922 502
Total

267 431 506

Další informace
Další informace včetně pokynů pro podávání žádostí a formulářů žádostí lze najít na internetových strán
kách programu LIFE na adrese:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Příslušné vnitrostátní orgány lze kontaktovat na adrese:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

