
PROGRAM LIFE 2004–2005 – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROJEKTÓW

(2004/C 252/07)

Komisja zaprasza „osoby prawne” ustanowione w Unii Europej-
skiej oraz krajach kandydujących stowarzyszonych
z programem LIFE do składania propozycji projektów w
ramach rundy selekcyjnej 2004–2005 programu LIFE. Kraje
kandydujące stowarzyszone z programem LIFE mogą wziąć
udział
w tej fazie zgodnie z przepisami dotyczącymi ich uczestnictwa
w programie LIFE, określonymi w decyzjach przez Rady Stowa-
rzyszenia. Obecnie: Rumunia.

Wnioski

Proponowane projekty muszą być zgłaszane na specjalnych
formularzach wniosków. Informator na temat składania wnios-
ków, zawierający szczegółowe wyjaśnienia dotyczące kryteriów
kwalifikowania się projektów oraz procedur, a także wymagane
formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej
Komisji pod następującym adresem:

http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm

Gdzie i kiedy należy zgłaszać projekty

Szczegółowe instrukcje są podane w informatorze dla każdego
komponentu programu LIFE.

Niniejsze zaproszenie do składania projektów obejmuje:

1. Projekty w ramach komponentu LIFE-Przyroda

Cel

Projekty mające na celu ochronę naturalnych siedlisk oraz
dzikiej fauny i flory, będących przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty i (wyłącznie dla krajów kandydujących) przed-
miotem zainteresowania międzynarodowego.

Ostateczny termin

— Wszystkie projekty należy zgłaszać właściwym organom
krajowym najpóźniej do dnia 30 listopada 2004 r.

— Następnie projekty zostaną przedłożone Komisji (w dwóch
egzemplarzach w wersji papierowej) przez organy krajowe
najpóźniej do dnia 7 stycznia 2005 r.

— Państwa Członkowskie i kraje kandydujące stowarzyszone
z programem LIFE mogą zmienić krajowy termin składania

projektów i ogólną liczbę wymaganych egzemplarzy.
Do nich należy także przekazanie stosownych informacji
społeczeństwu.

2. Projekty w ramach komponentu LIFE-Środowisko

Cel

Projekty demonstracyjne, które przyczyniają się do opraco-
wania innowacyjnych i zintegrowanych technik i metod, oraz
do dalszego rozwoju polityki Wspólnoty w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, i które dotyczą:

— włączania zagadnień środowiska i trwałego rozwoju do
zagospodarowania i planowania przestrzennego, w tym
obszarów miejskich i przybrzeżnych, lub

— promowania zrównoważonego zarządzania zasobami wód
podziemnych i powierzchniowych, lub

— minimalizowania wpływu działalności gospodarczej na
środowisko, przede wszystkim poprzez opracowywanie
czystych technologii oraz nacisk na zapobieganie, a także
redukcję emisji gazów cieplarnianych, lub

— wspierania działań zapobiegawczych, ponownego wyko-
rzystywania, odzysku i recyklingu wszelkiego rodzaju
odpadów oraz zapewnienia racjonalnej gospodarki strumie-
niami odpadów, lub

— zmniejszenie środowiskowego wpływu produktów poprzez
zastosowanie zintegrowanego podejścia do produkcji,
dystrybucji, konsumpcji oraz obsługi produktów na końcu
ich cyklu życia, a także wytwarzania produktów przyjaz-
nych dla środowiska.

Ostateczny termin

— Wszystkie projekty należy zgłaszać właściwym organom
krajowym najpóźniej do dnia 30 listopada 2004 r.

— Projekty (w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej)
zostaną następnie zgłoszone Komisji przez organy krajowe
najpóźniej do dnia 14 stycznia 2005 r.

— Państwa Członkowskie i kraje kandydujące stowarzyszone z
programem LIFE mogą zmienić krajowy termin składania
projektów i ogólną liczbę wymaganych egzemplarzy. Do
nich należy przekazanie stosownych informacji społeczeń-
stwu.
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3. Projekty w ramach komponentu LIFE-Państwa trzecie

Cel

Projekty dotyczące wsparcia technicznego, które przyczyniają
się do ustanowienia środków i struktur administracyjnych,
potrzebnych w sektorze środowiskowym, oraz do rozwoju
polityki dotyczącej środowiska naturalnego i programów
działania w kwalifikujących się państwach trzecich graniczą-
cych z Morzem Śródziemnym i Bałtyckim.

Ostateczny termin

— Wszystkie projekty muszą zostać zgłoszone organom
krajowym najpóźniej do dnia 31 października 2004 r.

— Projekty (w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej)
zostaną następnie zgłoszone Komisji przez organy krajowe
najpóźniej do dnia 30 listopada 2004 r.

— Organy krajowe mogą zmienić krajowy termin składania
projektów i ogólną liczbę wymaganych egzemplarzy. Do
nich należy poinformowanie o tym społeczeństwa.

4. Projekty przygotowawcze w ramach komponentu
LIFE-Środowisko

Cel

Projekty o charakterze przygotowawczym, przyczyniające się
do rozwoju nowych wspólnotowych działań na rzecz środo-
wiska naturalnego oraz instrumentów ochrony środowiska
i/lub uaktualnienia ustawodawstwa i polityki w zakresie środo-
wiska.

Ostateczny termin

Projekty należy przesyłać Komisji do dnia 13 grudnia 2004 r.
(w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej). Pełna doku-
mentacja powinna być przesłana listem poleconym, doręczona
za pośrednictwem prywatnej firmy kurierskiej lub osobiście
przed upływem ostatecznego terminu na adres wskazany w
informatorze dotyczącym składania wniosków. Data stempla
pocztowego, data odbioru przesyłki przez kuriera lub potwier-
dzenie odbioru opatrzone datą i podpisane przez odpowiedzial-
nego urzędnika są dowodami poświadczającymi datę dostar-
czenia projektu. Wnioski przesłane faksem, pocztą elektro-
niczną, wnioski niekompletne lub przekazywane w kilku częś-
ciach nie będą akceptowane. Projekty wysłane przed upływem
ostatecznego terminu, lecz otrzymane przez Komisję po
23 grudnia 2004 r. nie będą uznane za kwalifikujące się do
programu. Do przedkładającego projekt należy podjęcie
niezbędnych środków w celu dotrzymania tego nieprzekraczal-
nego terminu.
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