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PROGRAM: LIFE – PROGRAM PENTRU MEDIU SI POLITICI CLIMATICE 2014-2020
COMPONENTE/SUBPROGRAME: POLITICI CLIMATICE; MEDIU
BAZA JURIDICA: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:RO:PDF
DOMENII: mediu, inovare, energie, gestiune publică, economie, măsuri IMM-uri, informare
BUGET TOTAL

240.811.337 € ;
se acordă între 55% ṣi 100%
cofinanṭare, în funcṭie de tipul de
proiect.
Fiecare componentă are propriul buget
alocat

DURATĂ

CINE POATE SOLICITA
COFINANṬARE

15 ṣi 30
organisme publice ṣi
septembrie, 1, 7 ṣi private înregistrate în UE:
30 octombrie 2015  autorităṭi publice
în funcṭie de tipul de  organizaṭii private
acţiune ṣi
 organizaṭii non-profit
componentă

Obiective generale:
LIFE este noul program 2014-2020 pentru mediu și politici climatice și înlocuiește
programul LIFE + (2007-2013).

ELIGIBILITATE - ṬĂRI/REGIUNI

statele membre ale UE (pot fi
finanṭate ṣi acṭiuni
desfăṣurate în afara UE cu
anumite condiṭii)

Informaṭii suplimentare:
 Comisia acordă o atenție
deosebită
proiectelor
transnaționale în cazul cărora
cooperarea
transnaṭională
este determinantă pentru a
garanta protecția mediului și a
realiza obiective climatice și
depune toate eforturile pentru
a se asigura că cel puțin 15 %
din
resursele
bugetare
destinate proiectelor sunt
alocate celor transnaționale;

◘ Obiective generale:
a) să contribuie la tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării
resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările
climatice, și să contribuie la protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea
și inversarea tendinței de declin a biodiversității, inclusiv prin sprijinirea rețelei
“Natura 2000” și abordarea degradării ecosistemelor;
b) să îmbunătățească dezvoltarea și aplicarea politicii și legislației Uniunii în domeniul
mediului și al climei, precum și să acționeze ca un catalizator și promotor al integrării
obiectivelor de mediu și climatice în cadrul altor politici și în practica din sectoarele
public și privat la nivelul Uniunii, inclusiv prin creșterea capacității acestor sectoare;
c) să susțină o guvernanță mai bună în domeniul mediului și al climei la toate nivelurile,  durata primului program
de lucru multianual este de
inclusiv o mai bună implicare a societății civile, a ONG-urilor și a actorilor locali;
d) să sprijine punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program de acțiune pentru patru ani, iar durata celui de-al
doilea program de lucru
mediu.
multianual este de trei ani;
Programul are 2 componente: Mediu ṣi Schimbări Climatice:
 fiecare program de lucru
multianual prevede: alocarea
Componenta MEDIU, căruia i se vor aloca pentru această cerere 184.141.337€, are 3
de fonduri între domeniile
domenii prioritare:
prioritare ṣi între diversele
 mediu și utilizarea eficientă a resurselor;
tipuri de finanṭare, temele de
 natură și biodiversitate;
proiect, rezultatele, indicatorii
 guvernanță și informare în domeniul mediului.
ṣi
obiectivele
specifice,
metodologia
tehnică,
- minium 55 % din resursele bugetare alocate proiectelor sprijinite prin intermediul
calendarele
cererilor
de
subvențiilor de acțiune în cadrul subprogramului pentru mediu sunt dedicate proiectelor
propuneri
de
proiecte;
care sprijină conservarea naturii și a biodiversității.
Componenta POLITICI CLIMATICE, căruia i se vor aloca 56.670.000€, are 3 domenii
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prioritare:
 atenuarea schimbărilor climatice;
 adaptarea la schimbările climatice;
 guvernanṭă ṣi informare în domeniul climei
Regulamentul programului prevede obiective specifice pentru fiecare componentă a celor
2 subprograme:
Acṭiuni finanṭate:
Prin intermediul subvențiilor pentru acțiuni se pot finanța următoarele tipuri de proiecte:
(a) proiecte-pilot;
(b) proiecte demonstrative;
(c) proiecte de bune practici;
(d) proiecte integrate;
(e) proiecte de asistență tehnică;
(f) proiecte de consolidare a capacității;
(g) proiecte pregătitoare;
(h) proiecte de informare, sensibilizare și diseminare;
(i) orice alt tip de proiecte necesare în vederea atingerii obiectivelor generale
Alte acṭiuni care pot fi finanṭate:
(a) informare și comunicare, inclusiv campanii de sensibilizare. Resursele financiare
alocate activităților de comunicare acoperă și comunicarea instituțională a priorităților
politice ale Uniunii, precum și comunicarea stadiului de punere în aplicare și transpunere
a tuturor principalelor acte legislative ale Uniunii în domeniul mediului și al climei;
(b) studii, anchete, modelare și elaborare de scenarii;
(c) pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, verificarea și evaluarea proiectelor,
politicilor, programelor și a legislației;
(d) ateliere, conferințe și reuniuni;
(e) colaborare în rețea și platforme destinate schimbului de bune practici;
(f) orice alte activităṭi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale.
Sursă de informare:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană (DG Mediu) ṣi Agenṭia executivă EASME, Bruxelles
Pentru consiliere, în mod voluntar, fiecare stat membru pune la dispoziṭia
potenṭialilor beneficiari un punct naṭional de contact.
Detalii privind Punctele Naṭionale de Contact (inclusiv România) aici

 proiectele Life trebuie să
se desfăṣoare pe teritoriul UE.
Programul poate să finanṭeze
ṣi acṭiuni din afara teritoriului
UE, cu condiṭia ca liderul să
aibe sediul în UE.

