13.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LIFE+ Indkaldelse af forslag 2012
(2012/C 74/08)
Kommissionen opfordrer alle juridiske personer, der er hjemmehørende i EU, til at indgive forslag til LIFE+
for 2012.
Ansøgninger
Der ligger en ansøgningsvejledning, hvor der er gjort nærmere rede for, hvad der kan gives støtte til, og
hvordan der ansøges om støtte, på Kommissionens websted:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Forslag skal oprettes og kan kun indsendes online ved brug af it-redskabet »eProposal«. Linket til eProposal
vil tilpas tidligt blive offentliggjort på ovennævnte websted.
Støtteberettigede
Alle juridiske personer, der er hjemmehørende i 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 de første 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 under bevarelse af jord
bundsfunktioner, bekæmpelse af trusler mod jordbunden, afbødning af deres virkninger og genopret
telse af forringet jordbund.
— Bymiljø: bidrag til forbedring af miljøpræstationer i Europas byområder.
— 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.
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— Skove: tilvejebringelse af et præcist og omfattende grundlag for politikrelevant information om
skove, især gennem et EU-koordinationsnetværk, i relation til klimaændringer (indflydelse på
skoves øko-systemer, afbødning, substitutionsfølger), biodiversitet (basisviden og beskyttede skov
områder), skovbrande, skoves beskaffenhed og deres beskyttende funktion (vand, jordbund og infra
struktur) 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 -kam
pagner, konferencer og uddannelse, herunder uddannelse i forebyggelse af skovbrande.
EU-medfinansieringssatser
1) LIFE+ natur og biodiversitet
— EU-støtten er højst 50 % af de støtteberettigede udgifter.
— Undtagelsesvis kan der for forslag, der omhandler fugledirektivets og habitatdirektivets prioriterede
arter/habitater, anvendes en medfinansieringssats på op til 75 %.
2) LIFE+ miljøpolitik og -governance
— EU-støtten er højst 50 % af de støtteberettigede udgifter.
3) LIFE+ information og kommunikation
— EU-støtten er højst 50 % af de støtteberettigede udgifter.
Frist
Projektforslagene skal valideres og indsendes via eProposal til den ansvarlige nationale myndighed senest
den 26. september 2012, kl. 23:59 (lokal tid i Bruxelles). De skal sendes via eProposal til den nationale
myndighed i den medlemsstat, ansøgeren er hjemmehørende i. Derefter sender de nationale myndigheder
forslagene videre via eProposal til Kommissionen senest den 2. oktober 2012, kl. 23:59 (lokal tid i
Bruxelles).
Budget
Den samlede bevillingsramme for projektstøtte under LIFE+ i 2012 er 276 710 000 EUR. Mindst 50 % af
budgetmidlerne til Life+ bevilges til foranstaltninger til støtte for naturbevaring og biodiversitet.
De vejledende nationale bevillinger i 2012 er følgende:
Medlemsstat

Bevilling 2012
(EUR)

Medlemsstat

Bevilling 2012
(EUR)

Medlemsstat

Bevilling 2012
(EUR)

AT

5 353 492

DE

31 356 448

HU

7 135 251

BE

5 762 614

EE

3 639 225

IE

4 212 612

BG

9 173 428

ES

27 219 926

IT

24 324 882

CY

2 681 299

FI

7 356 827

LT

3 038 780

CZ

5 900 374

FR

27 975 307

LU

3 021 649

DK

4 782 488

GR

9 814 377

LV

2 660 198
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Medlemsstat

Bevilling 2012
(EUR)
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Medlemsstat

Bevilling 2012
(EUR)

MT

2 614 074

PT

7 391 578

SI

5 598 674

NL

8 489 636

RO

11 669 142

SK

6 365 639

PL

18 379 918

SE

9 143 758

UK

21 648 405
I alt

276 710 000

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger, herunder vejledning om ansøgning og ansøgningsskemaer, findes 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

