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ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

EIROPAS KOMISIJA
LIFE+ UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS 2011. GADĀ
(2011/C 62/07)
Komisija aicina Eiropas Savienībā reģistrētas struktūras iesniegt priekšlikumus LIFE+ 2011. gada atlases
kārtā.
Pieteikumi
Priekšlikumu iesniegšanai jāizmanto īpašas pieteikuma veidlapas. Šīs veidlapas un pieteikuma rokasgrāmata,
kurā ietvertas sīkas norādes par atbilstību un procedūrām, ir pieejamas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Priekšlikumi jāiesniedz CD-ROM vai DVD.
Saņēmēji
Priekšlikumus var iesniegt Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētas struktūras – publiskas un/vai privātas
iestādes, dalībnieki un institūcijas.
Šajā uzaicinājumā ietvertā tematika
1. LIFE+ daba un bioloģiskā daudzveidība
Galvenais mērķis: aizsargāt, saglabāt, atjaunot, uzraudzīt un veicināt dabas sistēmu funkcionēšanu, dabisko
biotopu, floras un faunas funkcionēšanu, gadam apturētu bioloģiskās daudzveidības, tostarp ģenētisko
resursu dažādības, samazināšanos ES.
2. LIFE+ vides politika un pārvaldība
Galvenie mērķi:
— Klimata pārmaiņas: stabilizēt siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju tādā līmenī, kas neļauj globālajai
sasilšanai pārsniegt 2 °C.
— Ūdens: sniegt ieguldījumu ūdens kvalitātes uzlabošanā, izstrādājot rentablus pasākumus, lai sasniegtu
labu ekoloģisko stāvokli, sagatavojot upju baseinu pārvaldības plānus saskaņā ar Direktīvu
2000/60/EK (Ūdens struktūrdirektīva).
— Gaiss: panākt tādu gaisa kvalitātes pakāpi, kas nerada būtisku negatīvu ietekmi un apdraudējumu
attiecībā uz cilvēku veselību un vidi.
— Augsne: aizsargāt un nodrošināt augsnes ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot augsnes funkcijas,
novēršot augsnes apdraudējumus, mazinot to ietekmi un atjaunojot degradētās augsnes.
— Pilsētvide: panākt labākus vides rādītājus Eiropas pilsētu teritorijās.
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— Troksnis: palīdzēt izstrādāt un īstenot politiku vides trokšņa jomā.
— Ķīmiskas vielas: līdz 2020. gadam uzlabot vides un veselības aizsardzību pret ķīmisku vielu izrai
sītiem apdraudējumiem, īstenojot ķīmisku vielu jomā pieņemtos tiesību aktus, jo īpaši Regulu (EK)
Nr. 1907/2006 (REACH) un tematisko stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu.
— Vide un veselība: izveidot vides un veselības politikas informatīvo bāzi (Vides un veselības rīcības
plāns 2004.–2010. gadam).
— Dabas resursi un atkritumi: izstrādāt un īstenot politiku, kas nodrošina dabas resursu un atkritumu
ilgtspējīgu pārvaldību jeb apsaimniekošanu un izmantošanu, un uzlabot ražojumu ekoloģiskos rādī
tājus, ilgtspējīgus ražošanas un patēriņa modeļus, atkritumu rašanās novēršanu, reģenerāciju un
pārstrādi. Censties efektīvāk īstenot tematisko stratēģiju atkritumu rašanās novēršanai un atkritumu
pārstrādei.
— Meži: nodrošināt, jo īpaši izmantojot ES koordinācijas tīklu, kodolīgu un visaptverošu politikas
veidošanai svarīgu informāciju par mežiem saistībā ar klimata pārmaiņām (ietekme uz meža ekosis
tēmām, ietekmes mazināšana, aizstāšanas ietekme), bioloģisko daudzveidību (pamatinformācija un
aizsargājamās meža teritorijas), meža ugunsgrēkiem, meža stāvokli un meža aizsargfunkcijām (ūdens,
augsne un infrastruktūra), kā arī sekmēt mežu aizsardzību pret ugunsgrēkiem.
— Inovācija: sniegt ieguldījumu tādu novatorisku politikas pieeju, tehnoloģiju, metožu un instrumentu
izstrādē un demonstrējumos, ar kuru palīdzību tiek īstenots Vides tehnoloģiju rīcības plāns (ETAP).
— Stratēģiskas pieejas: veicināt vides jomā pieņemto Eiropas Savienības tiesību aktu faktisku īsteno
šanu un uzlabot vides politikas zināšanu bāzi; uzlabot MVU ekoloģiskos rādītājus.
3. LIFE+ informācija un komunikācija
Galvenais mērķis: Izplatīt informāciju un veidot izpratni par vides jautājumiem, tostarp mežu ugunsgrēku
novēršanu; sniegt atbalstu papildu pasākumiem, tādiem kā informācija, komunikācijas darbības un
kampaņas, konferences un apmācības, tostarp apmācības par mežu ugunsgrēku novēršanu.
ES līdzfinansējuma likmes
1. LIFE+ dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti
— Eiropas Savienības finansiālā atbalsta likme nepārsniedz 50 % no attaisnotajām izmaksām.
— Izņēmuma kārtā līdzfinansējuma maksimālo likmi līdz 75 % apmērā piemēro priekšlikumiem, kas
saistīti ar Putnu direktīvā un Biotopu direktīvā norādītajiem prioritārajiem biotopiem/sugām.
2. LIFE+ vides politika un pārvaldība
— Eiropas Savienības finansiālā atbalsta likme nepārsniedz 50 % no attaisnotajām izmaksām.
3. LIFE+ informācija un komunikācija
— Eiropas Savienības finansiālā atbalsta likme nepārsniedz 50 % no attaisnotajām izmaksām.
Termiņš
Projektu priekšlikumi jāiesniedz valsts kompetentajās iestādēs līdz 2011. gada 18. jūlijam. Projektu priek
šlikumi jānosūta tās dalībvalsts iestādei, kurā ir reģistrēts finansējuma saņēmējs. Valsts iestādes priekšlikumus
nosūtīs Komisijai līdz 2011. gada 9. septembrim.
Piešķirtais budžets
Kopējais budžets, kas LIFE+ atvēlēts projekta piešķīrumiem, 2011. gadā ir EUR 267 431 506. Vismaz 50 %
no minētās summas piešķir pasākumiem, kuru mērķis ir atbalstīt dabas un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu.
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Orientējošais finansējuma sadalījums pa valstīm 2011. gadā ir šāds:
(EUR)
Valsts

Orientējošā summa

Valsts

Orientējošā summa

Valsts

Orientējošā summa

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
Kopā

267 431 506

Papildu informācija
Papildu informācija, tostarp pieteikuma rokasgrāmata un pieteikumu veidlapas, ir pieejama LIFE tīmekļa
vietnē:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Turklāt iespējams sazināties ar attiecīgajām valsts iestādēm:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

