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(Ogłoszenia) 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE 

KOMISJA EUROPEJSKA 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTU LIFE+ 
NA 2010 r. 

(2010/C 114/08) 

Komisja zaprasza podmioty zarejestrowane w Unii Europejskiej do składania wniosków dotyczących instru
mentu LIFE+ w turze na 2010 r. 

Wnioski 

Wnioski należy wypełniać na specjalnych formularzach. Formularze oraz wskazówki dotyczące składania 
wniosków, obejmujące szczegółowe wyjaśnienia dotyczące kwalifikacji i procedur znajdują się na stronie 
internetowej Komisji pod adresem: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 

Wnioski należy składać na płytach CD-ROM lub DVD. 

Beneficjenci 

Wnioski składają podmioty zarejestrowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, będące publicz
nymi lub prywatnymi organami, podmiotami lub instytucjami. 

Niniejsze zaproszenie obejmuje następujące tematy: 

1) LIFE+: przyroda i różnorodność biologiczna 

Główny cel: ochrona, zachowanie, przywrócenie, obserwacja i ułatwianie funkcjonowania naturalnych 
systemów, siedlisk oraz dzikiej flory i fauny, w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, 
w tym różnorodności zasobów genetycznych w UE do roku 2010. 

2) LIFE+: polityka środowiskowa i zarządzanie środowiskiem 

Główne cele: 

— Zmiany klimatu: stabilizacja stężenia gazów cieplarnianych na poziomie zapobiegającym global
nemu ociepleniu o ponad 2 °C, 

— Woda: przyczynienie się do poprawy jakości wody przez opracowanie opłacalnych środków zmie
rzających do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego w celu opracowania planów zarządzania 
dorzeczami na podstawie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 ) (Ramowa 
Dyrektywa Wodna),
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— Powietrze: osiągniecie poziomów jakości powietrza, które nie powodują znacznego negatywnego 
wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne czy zagrożenia dla nich, 

— Gleba: ochrona i zapewnienie zrównoważonego wykorzystania gleby poprzez zachowanie jej funkcji, 
zapobieganie zagrożeniom dla gleby, łagodzenie ich skutków i rekultywację zniszczonej gleby, 

— Środowisko miejskie: przyczynianie się do poprawy ekologiczności obszarów miejskich Europy, 

— Hałas: przyczynianie się do rozwoju i realizacji polityki w zakresie hałasu w środowisku, 

— Substancje chemiczne: poprawa ochrony środowiska i zdrowia przed zagrożeniami związanymi 
z substancjami chemicznymi do roku 2020 przez wdrożenie prawodawstwa dotyczącego substancji 
chemicznych, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady ( 1 ) (REACH) i strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, 

— Środowisko i zdrowie: opracowanie bazy informacyjnej dla polityki w zakresie środowiska 
i zdrowia (plan działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004–2010), 

— Zasoby naturalne i odpady: rozwój i realizacja polityki mającej na celu zapewnienie zrównowa 
żonej gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami oraz ich zrównoważonego wykorzystania, 
poprawa ekologiczności produktów, zrównoważone modele produkcji i konsumpcji, zapobieganie 
powstawaniu odpadom, odzysk odpadów i recykling; Przyczynianie się do skutecznej realizacji 
strategii tematycznej w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu, 

— Lasy: utworzenie, w szczególności w ramach sieci koordynacji UE, zwięzłej lecz szczegółowej bazy 
informacji istotnych dla polityki dotyczącej lasów w odniesieniu do zmian klimatu (wpływ na 
ekosystemy leśne, jego łagodzenie, efekty zastąpienia), różnorodności biologicznej (informacja 
podstawowa i chronione obszary leśne), pożarów lasów, stanu lasów i ich funkcji ochronnych (woda, 
gleba i infrastruktura), a także przyczynianie się do ochrony lasów przed pożarami, 

— Innowacje: przyczynienie się do opracowania i prezentacji innowacyjnych kierunków polityki, tech
nologii, metod i instrumentów wspierających wdrożenie planu działań na rzecz technologii dla 
środowiska (ETAP), 

— Kierunki strategiczne: promowanie skutecznego wdrożenia i przestrzegania prawodawstwa unij
nego w zakresie ochrony środowiska oraz poprawa wiedzy w zakresie polityki środowiskowej; 
poprawa ekologiczności MŚP. 

Wnioski można składać w odniesieniu do wszystkich powyższych tematów, jednak Komisja będzie 
preferować zwłaszcza wnioski dotyczące zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi 
i odpadami oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i odpadów. 

3) LIFE+: informacja i komunikacja 

Główny cel: rozpowszechnianie informacji i podnoszenie świadomości na temat kwestii dotyczących 
środowiska, w tym zapobiegania pożarom lasów; wsparcie środków towarzyszących, takich jak działania 
i kampanie komunikacyjne, kampanie, konferencje i szkolenia, w tym szkolenia dotyczące zapobiegania 
pożarom lasów. 

Wnioski można składać w odniesieniu do wszystkich powyższych tematów, jednak Komisja będzie 
preferować zwłaszcza wnioski dotyczące powstrzymania utraty różnorodności biologicznej.
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Stawki współfinansowania UE 

1) LIFE+: projekty z dziedziny ochrony przyrody i różnorodności biologicznej 

— stawka wsparcia finansowego Unii wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych, 

— w odniesieniu do wniosków dotyczących siedlisk lub gatunków priorytetowych określonych 
w dyrektywie ptasiej i dyrektywie siedliskowej zastosować można wyjątkowo maksymalną stawkę 
współfinansowania w wysokości 75 %. 

2) LIFE+: polityka środowiskowa i zarządzanie środowiskiem 

— stawka wsparcia finansowego Unii wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych. 

3) LIFE+: informacja i komunikacja 

— stawka wsparcia finansowego Unii wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych. 

Termin zgłoszeń 

Wnioski dotyczące projektów należy składać właściwym organom krajowym do dnia 1 września 2010 r. 
Wnioski dotyczące projektów zostaną przekazane organom krajowym w państwie członkowskim, w którym 
zarejestrowany jest beneficjent. Następnie organy krajowe przekażą wnioski Komisji do dnia 
4 października 2010 r. 

Budżet 

Całkowity budżet dotacji na działania w ramach projektów LIFE+ wynosi w 2010 r. 243 243 603 EUR. 

Co najmniej 50 % powyższej kwoty przydziela się na działania mające na celu ochronę przyrody 
i różnorodności biologicznej. 

Poniżej przedstawiono szacunkowe krajowe przydziały środków finansowych na rok 2010: 
(EUR) 

Państwo Kwota szacunkowa 2010 

AT 4 569 889 

BE 5 024 012 

BG 5 241 729 

CY 2 600 000 

CZ 4 830 793 

DK 5 978 586 

DE 28 337 324 

EE 4 033 862 

ES 26 079 259 

FI 8 718 810 

FR 21 299 829 

GR 8 276 046 

HU 6 085 272 

IE 3 833 051 

Państwo Kwota szacunkowa 2010 

IT 21 429 948 

LT 3 351 629 

LU 2 661 226 

LV 3 000 000 

MT 2 797 049 

NL 7 807 347 

PL 11 534 142 

PT 6 817 678 

RO 10 598 495 

SE 10 006 634 

SI 5 246 205 

SK 3 719 834 

UK 19 364 954 

Total 243 243 603
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Dalsze informacje: 

Dalsze informacje, łącznie z formularzami oraz wskazówkami dotyczącymi składania wniosków, znajdują 
się na stronie internetowej LIFE: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 

Istnieje również możliwość kontaktu z właściwymi organami krajowymi: 

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
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