
Artykuł 16

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Człon-
kowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

PRZYKŁADOWE TEMATY I DZIAŁANIA
KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO FINANSOWANIA

1. Tematy

Z uwagi na cele określone w art. 1, finansowanie jest udzielane na ochronę przyrody i różnorodności bio-
logicznej, w szczególności zarządzanie terenami Natura 2000 w Unii Europejskiej, na promocję organiza-
cji pozarządowych działających przede wszystkim w dziedzinie ochrony środowiska na szczeblu europej-
skim oraz na wsparcie realizacji priorytetów Szóstego Programu Działań na rzecz Środowiska, czyli:

— zmiany klimatyczne: Europejski Program Zapobiegania Zmianom Klimatycznym (wraz z następującymi
po nim programami);

— natura i różnorodność biologiczna: sieć Natura 2000, czyli działania takie jak innowacyjne podejście do
zarządzania i planowania terenów, w tym rozwój środków rynkowych i sposobów wykorzystania sieci
do umożliwienia wykorzystania zasobów naturalnych w sposób zgodny z ich ochroną; monitorowanie
stanu ochrony; fundusze na rozwój i wdrożenie planów działania dla ochrony gatunków; odwrócenie
trendu spadkowego w zakresie różnorodności biologicznej do roku 2010, monitorowanie lasów, inte-
rakcje środowiskowe we Wspólnocie oraz zapobieganie pożarom lasów, pilne środki ochrony siedlisk
i gatunków o najniższym stanie ochrony, jak również ochrona gatunków i zarządzanie terenami
podmokłymi (moczarami i bagnami), siedliskami przybrzeżnymi, morskimi i słodkowodnymi;

— środowisko i zdrowie: w tym Plan Działań na rzecz Środowiska i Zdrowia, Ramowa Dyrektywa Wodna,
program „Czyste powietrze dla Europy” (CAFE) oraz strategie tematyczne dotyczące morza, gleby, miast
i pestycydów;

— trwałe użytkowanie zasobów: strategie tematyczne dotyczące zasobów, zapobiegania i odzyskiwania
odpadów oraz strategii zrównoważonej produkcji i konsumpcji;

— strategiczne podejście do tworzenia, realizacji i egzekwowania polityki, w tym ocena wypływu na śro-
dowisko oraz strategiczna ocena stanu środowiska;

— dziedzictwo przyrodnicze; działania w rozumieniu sekcji I art. 2 Konwencji UNESCO w sprawie
ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego z dnia 16 listopada 1972 r.;

— ocena ex-post wspólnotowych działań w zakresie polityki ochrony środowiska.
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2. Działania

LIFE+ może objąć następujące rodzaje działań:

— analizy, sondaże, modelowanie i tworzenie scenariuszy,

— monitoring,

— pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego,

— szkolenia, warsztaty i spotkania,

— nawiązywanie współpracy,

— wsparcie sieci IMPEL,

— platformy wymiany najlepszych praktyk,

— kampanie uświadamiające,

— działania informacyjno-komunikacyjne,

— demonstracja podejść do zagadnień polityki oraz instrumentów politycznych,

— projekty ochrony przyrody, w tym zakup terenów objętych siecią NATURA 2000.

3. Szczególne kryteria współfinansowania projektów w ramach „LIFE+ Realizacja i zarządzanie”

Wsparcie finansowe powinno być udzielane w formie współfinansowania projektów.

Udział wsparcia Wspólnoty nie może przekraczać 50% całkowitego kosztu projektu. Udział wsparcia
finansowego Wspólnoty na środki towarzyszące nie może przekroczyć 100% tych kosztów.

Projekty ubiegające się o wsparcie finansowe są rozpatrywane, jeśli spełniają następujące kryteria:

a) proponują sposoby rozwiązania problemów często występujących we Wspólnocie lub problemu istot-
nego dla kilku Państw Członkowskich;

b) wprowadzają innowacje z punktu widzenia technologii lub stosowanych metod;

c) stanowią przykład i postęp w porównaniu ze stanem aktualnym;

d) mają na celu promowanie i przekazywanie wiedzy i umiejętności, które mogą zostać wykorzystane
w takiej samej lub podobnej sytuacji;

e) popierają współpracę w dziedzinie ochrony środowiska;

f) opierają się na korzystnym dla środowiska stosunku zysków do strat.

W odpowiednich przypadkach projekty powinny również być rozpatrywane pod kątem ich konsekwencji
dla zatrudnienia oraz na podstawie oceny, czy mogą ułatwić rozpowszechnienie i szerokie stosowanie
użytecznych technologii lub produktów, które przyczyniają się do ochrony środowiska.
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