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COMISIE
LIFE+ CERERE DE PROPUNERI 2008
(2008/C 178/20)
Comisia invită entitățile înregistrate în Uniunea Europeană să prezinte propuneri pentru LIFE+ cerere de
propuneri 2008.

Cereri
Propunerile trebuie să fie redactate pe formulare de cerere specifice. Aceste formulare, precum și ghidul
pentru completarea cererilor care cuprinde explicații detaliate privind eligibilitatea și procedurile sunt disponibile pe pagina web a Comisiei la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Propunerile trebuie să fie prezentate pe suport CD-ROM sau DVD, în format electronic PDF, reprezentând
formularul original imprimat pe hârtie format A4 scanat.

Beneficiari
Propunerile trebuie să fie prezentate de către entități înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene și
care sunt organisme publice și/sau private, actori și instituții.

Acest anunț se referă la următoarele teme:
1. LIFE+ Natură și biodiversitate
Obiectiv principal: protecția, conservarea, reabilitarea, monitorizarea și facilitarea funcționării sistemelor
naturale, a habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu scopul de a opri pierderea biodiversității,
inclusiv a diversității resurselor genetice, în cadrul UE, până în 2010.

2. LIFE+ Politică și guvernare în materie de mediu
Obiective principale:
— Schimbări climatice: Stabilizarea concentrațiilor gazelor cu efect de seră la un nivel care să împiedice încălzirea globală cu mai mult de 2 °C.
— Apă: Contribuția la ameliorarea calității apei prin elaborarea unor măsuri eficiente sub aspectul
costurilor pentru atingerea stării ecologice bune, în vederea întocmirii, până în 2009, a primului plan
de gestionare a unui bazin hidrografic în conformitate cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului
European și a Consiliului (directiva cadru în domeniul apei).
— Aer: Atingerea unor niveluri de calitate a aerului care să nu producă un impact negativ semnificativ
și riscuri pentru sănătatea umană sau pentru mediu.
— Sol: Protecția și asigurarea utilizării durabile a solului prin menținerea funcțiilor sale, prevenirea
amenințărilor pentru sol, diminuarea efectelor acestora și reabilitarea solurilor degradate.
— Mediu urban: Contribuția la ameliorarea performanței ecologice a zonelor urbane ale Europei.
— Zgomot: Contribuția la elaborarea și aplicarea politicii privind zgomotul ambiant.
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— Substanțe chimice: Îmbunătățirea, până în 2020, a protecției mediului și a sănătății față de riscurile
prezentate de substanțele chimice prin aplicarea legislației privind substanțele chimice, în special a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH), precum și
a Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor.
— Mediu și sănătate: Crearea bazei de informații pentru politica privind mediul și sănătatea (Planul de
acțiune privind mediul și sănătatea pentru perioada 2004-2010).
— Resurse naturale și deșeuri: Elaborarea și aplicarea unor politici destinate să asigure administrarea
și utilizarea durabile ale resurselor naturale și ale deșeurilor, ameliorarea performanțelor ecologice ale
produselor, modele de producție și consum durabile, prevenirea, recuperarea și reciclarea deșeurilor;
Contribuția la aplicarea eficientă a Strategiei tematice privind prevenirea și reciclarea deșeurilor.
— Păduri: Furnizarea, în special prin intermediul unei rețele de coordonare europene, a unei baze
concise și cuprinzătoare de informații relevante pentru politica privind pădurile, în legătură cu schimbările climatice (impactul asupra ecosistemelor forestiere, atenuarea, efectele de substituire), biodiversitatea (date de referință și suprafețe împădurite protejate), incendii de pădure, starea pădurii și funcțiile protectoare ale pădurii (apă, sol și infrastructură), precum și contribuția la protecția pădurilor
împotriva incendiilor.
— Inovarea: Contribuția la elaborarea și demonstrarea abordărilor, tehnologiilor, metodelor și instrumentelor de politică inovatoare cu scopul de a sprijini aplicarea Planului de acțiune privind tehnologiile de mediu (PATM).
— Abordări strategice: Promovarea aplicării și executării eficiente a legislației comunitare în materie
de mediu și îmbunătățirea bazei de cunoștințe pentru politica de mediu; îmbunătățirea performanțelor ecologice ale IMM-urilor.
Cu toate că orice propunere de proiect privind obiectivele principale menționate anterior este binevenită,
Comisia va favoriza totuși acele proiecte care se ocupă de schimbările climatice.

3. LIFE+ Informare și comunicare
Obiectiv principal: difuzarea informației și sensibilizarea cu privire la problemele de mediu, inclusiv la
prevenirea incendiilor forestiere și sprijinirea măsurilor complementare, precum acțiunile și campaniile de
informare și comunicare, conferințele și formarea, inclusiv formarea în materie de prevenire a incendiilor
forestiere.
Cu toate că orice propunere de proiect privind obiectivul principal menționat anterior este binevenită,
Comisia va favoriza totuși acele proiecte care se ocupă de oprirea pierderii biodiversității.

Ratele de cofinanțare comunitară
1. LIFE+ Proiecte privind natura și biodiversitatea
— Rata sprijinului financiar comunitar este de maximum 50 % din costurile eligibile.
— În mod excepțional, în cazul propunerilor care vizează habitatele/speciile prioritare din directivele
păsărilor și habitatelor, se aplică o rată maximă de cofinanțare de 75 %.
2. LIFE+ Politică și guvernare în materie de mediu
— Rata sprijinului financiar comunitar este de maximum 50 % din costurile eligibile.
3. LIFE+ Informare și comunicare
— Rata sprijinului financiar comunitar este de maximum 50 % din costurile eligibile.
Termen limită
Propunerile de proiecte se prezintă autorităților naționale competente până la 21 noiembrie 2008. Propunerile de proiecte se trimit autorității naționale a statului membru în care este înregistrat beneficiarul. Propunerile vor fi apoi transmise Comisiei de către autoritățile naționale până la 5 ianuarie 2009.
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Buget
Bugetul total pentru subvenționarea activităților aferente proiectelor din cadrul LIFE+ în 2008 este de
207 500 000 EUR.
Cel puțin 50 % din această sumă se alocă măsurilor de sprijinire a conservării naturii și biodiversității.
Alocările financiare naționale orientative pentru 2008 sunt următoarele:
EUR
Țara

Suma orientativă

Țara

Suma orientativă

Țara

Suma orientativă

AT

3 895 038

FI

7 431 275

MT

2 384 000

BE

4 282 100

FR

18 154 414

NL

6 654 410

BU

4 467 666

GR

7 053 895

PL

9 830 858

CY

2 200 000

HU

5 186 640

PT

5 810 890

CZ

4 117 414

IE

3 267 012

RO

9 033 381

DE

24 152 660

IT

18 265 318

SE

8 528 922

DK

5 095 709

LT

2 856 683

SI

4 471 481

EE

3 438 168

LU

2 268 234

SK

3 170 514

ES

22 228 050

LV

2 750 000

UK

16 505 268

Informații suplimentare
Informații suplimentare incluzând ghidul pentru completarea cererilor și formularele de cerere sunt disponibile pe pagina web a LIFE+:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
De asemenea, pot fi contactate autoritățile naționale competente:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

