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ADMINISTRATIVE PROCEDURER

EUROPA-KOMMISSIONEN
LIFE+ INDKALDELSE AF FORSLAG 2011
(2011/C 62/07)
Kommissionen opfordrer alle fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende i EU, til at indgive forslag
til Life+ for 2011.
Ansøgninger
Forslag skal indgives skriftligt på særlige ansøgningsskemaer. Der ligger ansøgningsskemaer og en vejledning
for ansøgere, hvor der er gjort nærmere rede for, hvad der kan gives støtte til, og hvordan der ansøges om
støtte, på Kommissionens netsted:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Udfyldte ansøgningsskemaer skal indsendes på cd-rom eller dvd.
Støttemodtagere
Alle fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende i EU-medlemsstaterne, kan indgive forslag, dvs.
offentlige og/eller private organisationer, aktører og institutioner.
Følgende emner indgår i denne indkaldelse
1. Life+ natur og biodiversitet
Hovedmål: Beskyttelse, bevarelse, genskabelse, overvågning og lettelse af naturlige systemer, naturlige
levesteder og vilde dyr og planter med henblik på at standse nedgangen i biodiversiteten, herunder
diversiteten i genetiske ressourcer, i EU.
2. Life+ miljøpolitik og -governance
Hovedmål:
— Klimaændringer: stabilisering af koncentrationen af drivhusgas på et niveau, der forhindrer global
opvarmning på over 2 °C.
— Vand: bidrag til en forbedret vandkvalitet ved udvikling af omkostningseffektive foranstaltninger til
opnåelse af en god økologisk tilstand med henblik på udarbejdelse af vandområdeplaner under
direktiv 2000/60/EF (vandrammedirektivet).
— Luft: opnåelse af et luftkvalitetsniveau, der ikke medfører væsentlige negative følger og risici for
sundhed og miljø.
— Jordbund: beskyttelse og sikring af bæredygtig udnyttelse af jordbunden ved bevarelse af jordbund
sfunktioner, bekæmpelse af trusler mod jordbunden, afbødning af deres virkninger og genoprettelse
af forringet jordbund.
— Bymiljø: bidrag til forbedring af miljøpræstationer i Europas byområder.
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— Støj: bidrag til politikudvikling og -gennemførelse i forbindelse med ekstern støj.
— Kemikalier: forbedring af beskyttelsen af miljø og sundhed mod risici fra kemikalier frem mod 2020
ved at gennemføre lovgivningen om kemikalier, navnlig forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) og
temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider.
— Miljø og sundhed: udvikling af videnbasen for miljø- og sundhedspolitik (handlingsplan for miljø og
sundhed).
— Naturressourcer og affald: udvikling og gennemførelse af politikker med henblik på at sikre
bæredygtig forvaltning og anvendelse af naturressourcer og affald, forbedring af produkters miljø
præstationer, bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre, affaldsforebyggelse, -nyttiggørelse og
-genanvendelse. Bidrag til en effektiv gennemførelse af temastrategien for affaldsforebyggelse og
-genanvendelse.
— Skove: opstilling, navnlig gennem et EU-koordinationsnetværk, af et præcist og omfattende grundlag
for politikrelevant information om skove i relation til klimaændringer (indflydelse på skoves økosy
stemer, afbødning, substitutionsfølger), biodiversitet (basislinjer, information og beskyttede skov
områder), skovbrande, skovenes beskaffenhed og deres beskyttende funktion (vand, jordbund og
infrastruktur) samt bidrag til beskyttelse mod skovbrande.
— Innovation: bidrag til udvikling og demonstration af innovative politiske strategier, teknologier,
metoder og instrumenter for at bidrage til gennemførelsen af handlingsplanen for miljøteknologi.
— Strategisk tilgang: fremme af effektiv gennemførelse og håndhævelse af Unionens miljølovgivning
og forbedring af videnbasen for miljøpolitik. Forbedring af SMV’ers miljøpræstationer.
3. Life+ information og kommunikation
Hovedmål: Formidling af information og bevidstgørelse om miljøspørgsmål, herunder forebyggelse af
skovbrande; støtte til ledsageforanstaltninger såsom information, kommunikationsaktiviteter og
-kampagner, konferencer og uddannelse, herunder uddannelse i forebyggelse af skovbrande.
EU-medfinansieringssatser
1. Life+ natur og biodiversitet
— Unionens finansielle støtte er højst 50 % af de støtteberettigede udgifter.
— Undtagelsesvis kan der for forslag, der omhandler fugledirektivets og habitatsdirektivets prioriterede
arter/levesteder, anvendes en medfinansieringssats på op til 75 %.
2. Life+ miljøpolitik og -governance
— Unionens finansielle støtte er højst 50 % af de støtteberettigede udgifter.
3. Life+ information og kommunikation
— Unionens finansielle støtte er højst 50 % af de støtteberettigede udgifter.
Ansøgningsfrist
Projektforslag skal indsendes til den ansvarlige nationale myndighed senest den 18. juli 2011. Projektforslag
indsendes til den nationale myndighed i den medlemsstat, ansøgeren er hjemmehørende i. Derefter sender
de nationale myndigheder forslagene videre til Kommissionen senest den 9. september 2011.
Budget
Den samlede bevillingsramme for projektstøtte under Life+ i 2011 er 267 431 506 EUR. Mindst 50 % af
budgetmidlerne til Life+ tildeles til foranstaltninger til støtte for naturbevaring og biodiversitet.
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De vejledende nationale tildelinger i 2011 er følgende:
(EUR)
Land

Vejledende beløb

Land

Vejledende beløb

Land

Vejledende beløb

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

Yderligere oplysninger
Der er yderligere oplysninger, herunder vejledning om ansøgning og ansøgningsskemaer, på Life-netstedet:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Der kan også rettes henvendelse til de relevante nationale myndigheder:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

