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V
(Avviżi)

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
LIFE+ SEJĦA GĦAL PROPOSTI 2011
(2011/C 62/07)
Il-Kummissjoni tistieden lill-entitajiet stabbiliti fl-Unjoni Ewropea biex iressqu proposti għall-proċedura ta’
selezzjoni 2011 ta’ LIFE+.
Applikazzjonijiet
Il-proposti jridu jinkitbu fuq formoli speċifiċi tal-applikazzjoni. Dawn il-formoli u l-gwida għall-applikazz
joni li tinkludi spjegazzjonijiet dettaljati fir-rigward tal-eliġibbilta’ u l-proċeduri jistgħu jinkisbu mill-websajt
tal-Kummissjoni fuq l-indirizz li ġej:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Il-proposti għandhom jintbagħtu fuq CD-ROM jew DVD.
Benefiċjarji
Il-proposti għandhom jiġu ppreżentati minn entitajiet reġistrati fi Stati Membri tal-Unjoni Ewropea, li jistgħu
jkunu korpi, atturi jew istituzzjonijiet pubbliċi u/jew privati.
Dan l-avviż ikopri t-temi li ġejjin:
1. LIFE+ Natura u Bijodiversità
Għan ewlieni: Il-ħarsien, il-konservazzjoni, ir-restawr, il-monitoraġġ u l-iffaċilitar tat-tħaddim ta' sistemi
naturali, ħabitats naturali, flora u fawna selvaġġa, bil-ħsieb li jitrażżan it-telf ta’ bijodiversità, inkluża ddiversità ta’ riżorsi ġenetiċi, fl-UE.
2. LIFE+ Politika Ambjentali u Governanza
Għanijiet ewlenin:
— It-tibdil fil-klima: Li l-konċentrazzjoni tal-gassijiet serra tiġi stabbilita f’livell li jipprevjeni it-tisħin
globali 'l fuq minn 2 °C;
— L-ilma: Kontribut lejn kwalità aħjar tal-ilma permezz tal-iżvilupp ta’ miżuri bi nfiq effettiv għall-kisba
ta’ status ekoloġiku tajjeb bil-ħsieb li jiġu żviluppati pjanijiet ta’ tmexxija għall-baċiri tax-xmajjar
skond id-Direttiva 2000/60/KE (Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma).
— L-arja: Li jintlaħqu livelli ta’ kwalità tal-arja li ma jġibux impatti negattivi sinifikanti jew riskji għassaħħa tal-bniedem u għall-ambjent;
— Il-ħamrija: Li jitħares u jiġi żgurat l-użu sostenibbli tal-ħamrija permezz ta’ preżervazzjoni tal-funzjonijiet tal-ħamrija, il-prevenzjoni ta’ theddidiet għall-ħamrija, it-taffija tal-effetti tagħhom, u rrestawr tal-ħamrija ddegradata;
— L-ambjent urban: Kontribut għal prassi ambjentali aħjar fiż-żoni urbani tal-Ewropa;
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— L-istorbju: Kontribut għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ politika rigward l-istorbju ambjentali;
— Is-sustanzi kimiċi: Titjib fil-ħarsien tal-ambjent u s-saħħa minn riskji ġejjin minn sustanzi kimiċi sa
l-2020 bl-implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, b’mod partikolari r-Regolament
(KE) Nru 1907/2006 (REACH) u l-Istrateġija Tematika dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi;
— L-ambjent u s-saħħa: L-iżvilupp ta’ bażi ta’ informazzjoni għall-politika dwar l-ambjent u s-saħħa (ilPjan ta’ Azzjoni dwar l-Ambjent u s-Saħħa għall-2004 sa l-2010);
— Ir-riżorsi naturali u l-iskart: L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ politiki mfassla biex jiżguraw ittmexxija u l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-iskart, u titjib fil-prassi ambjentali ta’ prodotti,
produzzjoni u użanzi ta’ konsum sostenibbli, il-prevenzjoni ta’ skart, l-irkupru u r-riċiklaġġ; Kontribut
għall-implimentazzjoni effettiva tal-Istrateġija Tematika dwar il-prevenzjoni u r-riċiklaġġ ta’ l-iskart;
— Il-foresti: Li jiġu pprovduti, speċjalment permezz ta’ netwerk ta’ koordinazzjoni fl-UE, bażi konċiża u
komprensiva għall-informazzjoni rilevanti għall-politika dwar il-foresti fir-rigward tat-tibdil fil-klima
(l-impatt fuq l-ekosistemi tal-foresti, it-taffija, l-effetti ta’ sostituzzjoni), il-bijodiversità (informazzjoni
bażika u żoni protetti ta' foresti), in-nirien tal-foresti, il-kundizzjonijiet tal-foresti u l-funzjonijiet ta'
ħarsien min-nirien (l-ilma, il-ħamrija u l-infrastruttura), kif ukoll kontribut għall-ħarsien tal-foresti
min-nirien;
— L-innovazzjoni: Kontribut għall-iżvilupp u għad-dimostrazzjoni ta' strateġiji politiċi, teknoloġiji,
metodi u strumenti innovattivi li jgħinu fl-implimentazzjoni ta’ Pjan ta’ Azzjoni għat-Teknoloġiji
Ambjentali (ETAP);
— Approċċi strateġiċi: Għall-promozzjoni tal-implimentazzjoni effettiva u l-infurzar tal-leġislazzjoni
tal-Unjoni Ewropea dwar l-ambjent, u t-titjib tal-għarfien dwar politika ambjentali; għat-titjib talprestazzjoni ambjentali tal-Intrapriżi ż-Żgħar u Medji;.
3. LIFE+ Informazzjoni u Komunikazzjoni
Għan ewlieni: It-tixrid ta' informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni tal-opinjoni pubblika dwar kwistjonijiet
ambjentali, inkluża l-prevenzjoni tan-nirien fil-foresti; u l-appoġġ għal miżuri ta' akkumpanjament,
bħal informazzjoni, azzjonijiet u kampanji ta' komunikazzjoni, konferenzi u taħriġ, inkluż taħriġ dwar
il-prevenzjoni tan-nirien fil-foresti.
Rati ta’ kofinanzjament tal-UE
1. LIFE+ Natura u Bijodiversità
— Ir-rata massima ta’ ko-finanzjament mill-Unjoni Ewropea għandha tkun ta’ 50 % tal-ispejjeż eliġibbli.
— Eċċezzjonalment, massimu ta’ rata ta’ kofinanzjament ta’ sa 75 % huwa applikabbli għal proposti li
jimmiraw ħabitats/speċijiet ta’ prijorità tad-Direttiva dwar l-Għasafar u l-Ħabitats.
2. LIFE+ Politika Ambjentali u Governanza
— Ir-rata massima ta’ ko-finanzjament mill-Unjoni Ewrope) għandha tkun ta’ 50 % tal-ispejjeż eliġibbli.
3. LIFE+ Informazzjoni u Komunikazzjoni
— Ir-rata massima ta’ ko-finanzjament mill-Unjoni Ewropea għandha tkun ta’ 50 % tal-ispejjeż eliġibbli.
Data tal-għeluq
Il-proposti ta’ proġetti għandhom jintbagħtu lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti sat-18 ta’ Lulju.2011. Ilproposti ta’ proġetti għandhom jintbagħtu lill-awtorità nazzjonalti tal-Istat Membru li fih huwa rreġistrat ilbenefiċjarju. Il-proposti mbagħad jintbagħtu mill-awtoritajiet nazzjonali lill-Kummissjoni sad-9 ta’
Settembru 2011.
Baġit
Il-baġit globali għal għotjiet għal proġetti attivi taħt LIFE+ fl-2011 huwa EUR 267 431 506. Talanqas 50 %
tal-ammont imsemmi għandu jkun allokat għal miżuri ta’ appoġġ għall-konservazzjoni tan-natura u lbijodiversità.
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L-allokazzjonijiet nazzjonali finanzjarji indikattivi għall-2011 huma kif ġej:
(EUR)
Pajjiż

Ammont indikattiv

Pajjiż

Ammont indikattiv

Pajjiż

Ammont indikattiv

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

Aktar tagħrif
Aktar tagħrif, inklużi l-linjigwida għall-applikazzjoni u l-formoli tal-applikazzjoni, jinstab fuq il-websajt ta’
LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Wieħed jista’ wkoll jikkuntattja lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

