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(Ilmoitukset)

HALLINNOLLISET MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
LIFE+-RAHOITUSVÄLINEEN VUODEN 2011 EHDOTUSPYYNTÖ
(2011/C 62/07)
Komissio pyytää Euroopan unioniin rekisteröityneitä oikeushenkilöitä tekemään ehdotuksia Life+-välineen
vuoden 2011 valintakierrokselle.
Hakemukset
Hakemukset on tehtävä erityisillä hakulomakkeilla. Nämä lomakkeet ja hakuopas, jossa selostetaan yksityis
kohtaisesti tukikelpoisuusvaatimukset ja hakumenettely, ovat saatavilla Euroopan komission verkkosivuilla
osoitteessa:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Ehdotukset on toimitettava CD-ROM- tai DVD-levyllä.
Tuensaajat
Ehdotuksia voivat esittää Euroopan unionin jäsenvaltioihin rekisteröityneet oikeushenkilöt. Tukea voivat
saada julkiset ja/tai yksityiset yhteisöt, toimijat ja laitokset.
Tähän ilmoitukseen sisältyvät seuraavat teemat
1. Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden Life+-hankkeet
Päätavoite: Luonnon systeemien, luontotyyppien sekä luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelu, säi
lyttäminen, palauttaminen ja tarkkailu sekä niiden toiminnan helpottaminen biologisen monimuotoisuu
den, geenivarojen monimuotoisuus mukaan luettuna, jotta voitaisiin pysäyttää biologisen monimuotoi
suuden köyhtyminen EU:ssa.
2. Ympäristöpolitiikan ja -hallinnon Life+-hankkeet
Päätavoitteet:
— Ilmastonmuutos: Kasvihuonekaasujen pitoisuuksien vakiinnuttaminen tasolle, joka estää maapallon
ilmaston lämpenemisen yli 2 °C;
— Vesi: Paremman veden laadun edistäminen kehittämällä kustannustehokkaita toimia hyvän ekologi
sen tilan saavuttamiseksi, jotta direktiivin 2000/60/EY (vesipolitiikan puitedirektiivi) mukaiset vesipii
rin hoitosuunnitelmat voidaan laatia;
— Ilma: Sellaisen ilmanlaadun tason saavuttaminen, joka ei aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia tai
riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle;
— Maaperä: Maaperän suojelu ja sen kestävän käytön varmistaminen säilyttämällä maaperän toiminnat,
ennaltaehkäisemällä maaperään kohdistuvia uhkia ja lieventämällä niiden vaikutuksia sekä kunnos
tamalla huonontunutta maaperää;
— Kaupunkiympäristö: Euroopan kaupunkialueiden ympäristönsuojelun tason parantaminen;
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— Melu: Ympäristömelua koskevan toimintapolitiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon edistäminen;
— Kemikaalit: Parempi ympäristön ja terveyden suojelu kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä vuoteen
2020 mennessä panemalla täytäntöön kemikaalilainsäädäntö, erityisesti asetus (EY) N:o 1907/2006
(REACH), ja torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia;
— Ympäristö ja terveys: Tietokannan kehittäminen ympäristöterveyspolitiikkaa varten (Ympäristöter
veystoimintasuunnitelma 2004–2010);
— Luonnonvarat ja jätteet: Sellaisten toimintapolitiikkojen kehittäminen ja täytäntöönpano, joiden
tarkoituksena on varmistaa kestävä luonnonvarojen hallinnointi ja käyttö sekä jätehuolto, sekä tuot
teiden ympäristönsuojelullisen tason, kestävän tuotannon ja kestävien kulutustottumusten, jätteiden
syntymisen ehkäisyn, hyödyntämisen ja kierrätyksen parantaminen sekä jätteiden syntymisen ehkäi
semisen ja kierrätyksen teemakohtaisen strategian tehokas täytäntöönpano;
— Metsät: Tarkan ja kattavan perustan tuottaminen, erityisesti EU:n koordinointiverkoston kautta,
toimintapolitiikan kannalta olennaiselle metsiä koskevalle tiedolle ilmastonmuutoksesta (vaikutus
metsäekosysteemeihin, vaikutusten rajoittaminen ja puun käytöstä korvaavana materiaalina aiheutuvat
vaikutukset), biologisesta monimuotoisuudesta (perustiedot ja suojellut metsäalueet), metsäpaloista,
metsien tilasta ja metsien suojelutehtävästä (vesi, maaperä ja infrastruktuuri) sekä metsien suojelu
metsäpaloilta;
— Innovointi: Innovatiiviseen strategiaan perustuvien lähestymistapojen, teknologioiden, menetelmien
ja välineiden kehittämisen ja demonstroinnin edistäminen, jotta voitaisiin avustaa ympäristöteknolo
gioita koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa;
— Strategiset lähestymistavat: Unionin ympäristölainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon ja val
vonnan edistäminen sekä ympäristöpolitiikan tietämysperustan parantaminen; pk-yritysten suoritus
tason parantaminen ympäristönsuojelussa.
3. Tiedotuksen ja viestinnän Life+-hankkeet
Päätavoite: Levitetään tietoa ja lisätään tietoisuutta ympäristökysymyksistä, metsäpalojen ehkäisy mukaan
luettuna; tuetaan liitännäistoimia, kuten tiedottamista, viestintätoimia ja -kampanjoita, konferensseja ja
koulutusta, metsäpalojen ehkäisyyn liittyvä koulutus mukaan luettuna.
EU:n rahoitusosuudet
1. Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden Life+-hankkeet
— Unionin rahoitustuki voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
— Rahoitusosuus voi poikkeuksellisesti olla enintään jopa 75 prosenttia hankkeissa, jotka koskevat lintuja luontodirektiivin ensisijaisia luontotyyppejä ja lajeja.
2. Ympäristöpolitiikan ja -hallinnon Life+-hankkeet
— Unionin rahoitustuki voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
3. Tiedotuksen ja viestinnän Life+-hankkeet
— Unionin rahoitustuki voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
Määräaika
Hanke-ehdotukset on toimitettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 18 päivänä heinä
kuuta 2011. Hanke-ehdotukset toimitetaan edelleen sen jäsenvaltion kansalliselle viranomaiselle, jossa tu
ensaaja on rekisteröitynyt. Kansalliset viranomaiset toimittavat ehdotukset komissiolle 9 päivänä syyskuuta
2011 mennessä.
Talousarvio
Life+-rahoitusvälineen kokonaistalousarvio vuonna 2011 on 267 431 506 EUR. Vähintään 50 prosenttia
tästä summasta on osoitettava toimenpiteisiin, joilla tuetaan luonnon ja biologisen monimuotoisuuden
suojelua.
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Alustavat kansalliset rahoitusosuudet vuonna 2011 ovat:
(EUR)
Maa

Alustava määrä

Maa

Alustava määrä

Maa

Alustava määrä

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

Lisätietoja
Lisätietoja sekä hakuohjeet ja hakulomakkeet ovat Life+-rahoitusvälineen verkkosivuilla osoitteessa
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Lisätietoja saa myös asianomaisilta kansallisilta viranomaisilta:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

