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LIFE+ uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2012. gadā
(2012/C 74/08)
Komisija aicina Eiropas Savienībā reģistrētas struktūras iesniegt priekšlikumus LIFE+ 2012. gada atlases
kārtā.
Pieteikumi
Pieteikšanās rokasgrāmatas, kurās ietvertas sīkas norādes par atbilstību un procedūrām, ir pieejamas Komi
sijas tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Priekšlikumus var izveidot un iesniegt tikai ar tiešsaistes rīku “eProposal”. Iepriekš norādītajā tīmekļa vietnē
tiks laikus norādīta saite uz rīku “eProposal”.
Finansējuma saņēmēji
Priekšlikumus var iesniegt Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētas publiskas un/vai privātas struktūras,
dalībnieki un institūcijas.
Šajā uzaicinājumā ietvertās tēmas
1. LIFE+ daba un bioloģiskā daudzveidība
Galvenais mērķis: aizsargāt, saglabāt, atjaunot, uzraudzīt un veicināt dabas sistēmu funkcionēšanu, dabiskos
biotopus, savvaļas augus un dzīvniekus, lai 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, lai globālā sasilšana
nepārsniegtu 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 pamatdirektīva).
— 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 negatīvo ietekmi un atjaunojot degradētās augsnes.
— Pilsētvide: panākt labākus vides rādītājus Eiropas pilsētu teritorijās.
— 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 lietošanu.
— Vide un veselība: izveidot informācijas bāzi vides un veselības politikai (Vides un veselības rīcības
plāns).
— Dabas resursi un atkritumi: izstrādāt un īstenot politiku, kuras mērķis ir nodrošināt dabas resursu
un atkritumu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, un uzlabot produktu ekoloģiskos rādītājus, ilgtspējīgas
ražošanas un patēriņa modeļus, atkritumu rašanās novēršanu, reģenerāciju un pārstrādi. palīdzēt
efektīvi īstenot Tematisko stratēģiju atkritumu rašanās novēršanai un atkritumu pārstrādei.
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— 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, fosilo izejvielu aizstāšanas ietekme), bioloģisko daudzveidību (pa
matinformācija un aizsargājamās meža teritorijas), meža ugunsgrēkiem, meža stāvokli un meža aiz
sargfunkcijām (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 kā palīdzību tiek īstenots Vides tehnoloģiju rīcības plāns (ETAP).
— Stratēģiskas pieejas: veicināt Savienības vides tiesību aktu efektīvu īstenošanu un uzlabot izpildes un
zināšanu bāzi vides politikai; uzlabot MVU vides prasību ievērošanu.
3. LIFE+ informācija un komunikācija
Galvenais mērķis: Izplatīt informāciju un veidot izpratni par vides jautājumiem, tostarp meža ugunsgrēku
profilaksi; sniegt atbalstu papildu pasākumiem, tādiem kā informācija, komunikācijas darbības un kampa
ņas, konferences un apmācības, tostarp apmācības par meža ugunsgrēku profilaksi.
ES līdzfinansējuma likmes
1. LIFE+ dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti
— Savienības finansiālā atbalsta likme nepārsniedz 50 % no attiecināmajām izmaksām.
— Izņēmuma kārtā līdzfinansējuma maksimālo likmi 75 % apmērā piemēro priekšlikumiem, kas saistīti
ar Putnu direktīvā un Biotopu direktīvā norādītajiem prioritārajiem biotopiem/sugām.
2. LIFE+ vides politika un pārvaldība
— Savienības finansiālā atbalsta likme nepārsniedz 50 % no attiecināmajām izmaksām.
3. LIFE+ informācija un komunikācija
— Savienības finansiālā atbalsta likme nepārsniedz 50 % no attiecināmajām izmaksām.
Termiņš
Projektu priekšlikumi, izmantojot “eProposal”, jāvalidē un jāiesniedz valsts kompetentajām iestādēm līdz
2012. gada 26. septembrim plkst. 23.59 (Briseles laiks). Projektu priekšlikumi ar “eProposal” jānosūta tās
dalībvalsts iestādei, kurā ir reģistrēts finansējuma saņēmējs. Valsts iestādes priekšlikumus ar “eProposal”
starpniecību nosūtīs Komisijai līdz 2012. gada 2. oktobrim plkst. 23.59 (Briseles laiks).
Atvēlētais budžets
Kopējais budžets, kas LIFE+ atvēlēts projekta dotācijām, 2012. gadā ir EUR 276 710 000. Vismaz 50 % no
minētās summas piešķir pasākumiem, kuru mērķis ir atbalstīt dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabā
šanu.
Orientējošais finansējuma sadalījums pa valstīm 2012. gadā ir šāds.
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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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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
Kopā

276 710 000

Papildu informācija
Papildu informācija, tostarp pieteikšanās 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

