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BIZOTTSÁG

LIFE+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2007. ÉVRE

(2007/C 232/05)

A Bizottság felhívja az Európai Unióban letelepedett jogi személyeket a 2007-es LIFE+ kiválasztási fordu-
lóban való részvételre.

Pályázatok

A pályázatokat speciális pályázati űrlapon kell beadni. Az űrlapok, valamint a támogathatósággal és az eljá-
rással kapcsolatos részletes magyarázatot tartalmazó pályázati útmutató a Bizottság honlapjáról szerezhető
be a következő címen:

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

A pályázatot CD-ROM-on vagy DVD-n kell benyújtani, az eredeti A4-es méretű papírűrlap beszkennelésével
kapott PDF-formátumú elektronikus adatállományként.

Kedvezményezettek

Pályázatot az Európai Unió tagállamaiban letelepedett jogi személy nyújthat be: a LIFE+-on keresztül köz-,
illetve magánjogi szervek, szereplők és intézmények juthatnak támogatáshoz.

E felhívás az alábbi témaköröket öleli fel:

1. LIFE+ Természet és biodiverzitás projektek

Fő célkitűzés: a természeti rendszerek, természetes élőhelyek, a vadon élő növény- és állatfajok védelme,
megőrzése, helyreállítása, és nyomon követése, valamint ezek működésének elősegítése azzal a céllal, hogy
2010-ig az Európai Unióban megálljon a biodiverzitásnak – így a genetikai erőforrások sokféleségének
is – a csökkentése.

2. LIFE+ Környezetvédelmi politika és irányítás

Fő célkitűzések

– Éghajlatváltozás: az üvegházhatást okozó gázok koncentrációjának stabilizálása olyan szinten, hogy
a globális felmelegedés mértéke ne haladhassa meg a 2 °C-ot.

– Víz: a vízminőség javulásához való hozzájárulás jó ökológiai állapotot eredményező, költséghatékony
intézkedések kidolgozásával, szem előtt tartva a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(vízügyi keretirányelv) értelmében 2009-ig elkészítendő első vízgyűjtő-gazdálkodási tervet.

– Levegő: olyan levegőminőség elérése, amely nem jelent számottevő ártalmat és kockázatot az emberi
egészségre és a környezetre nézve.
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– Talaj: a talaj megóvása és fenntartható használatának biztosítása a talajfunkciók megőrzése, a talajt
fenyegető veszélyek megelőzése és hatásuk mérséklése, valamint a leromlott minőségű talaj helyreállí-
tása révén.

– Városi környezet: hozzájárulás ahhoz, hogy javuljon Európa városi területeinek környezeti teljesít-
ménye.

– Zaj: hozzájárulás környezeti zajjal kapcsolatos szakpolitikák kialakításához és végrehajtásához.

– Vegyi anyagok: annak elérése – a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályoknak, különösen az
1907/2006/EK (REACH) európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a növényvédő szerek fenntart-
ható használatáról szóló tematikus stratégiának a végrehajtása révén –, hogy 2020-ra a környezet és
az egészség fokozottabb védelmet kapjon a vegyi anyagok okozta kockázatokkal szemben.

– Környezet és egészség: a környezetvédelemi és egészségi szakpolitika információs bázisának kifej-
lesztése (környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv 2004–2010).

– Természeti erőforrások és hulladék: a természeti erőforrások és a hulladék fenntartható kezelését
és használatát biztosító szakpolitikák kialakítása és végrehajtása, a termékek környezeti teljesítmé-
nyének javítása, fenntartható gyártási és fogyasztási minták, a hulladékkeletkezés megelőzése, a
hulladék hasznosítása és újrafeldolgozása; hozzájárulás a hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulla-
dékok újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégia hatékony végrehajtásához.

– Erdők: olyan, tömör és átfogó információbázis létrehozása – például uniós koordinációs hálózattal –,
amely az erdőkről szakpolitikai szempontból lényeges adatokat szolgáltat az éghajlatváltozás (az erdők
ökoszisztémájára gyakorolt hatás, ennek mérséklése, helyettesítő hatások), a biodiverzitás (alapvető
információ és védett erdőterületek), az erdőtüzek, az erdők állapota és az erdők védőfunkciói
(víz, talaj, infrastruktúra), valamint az erdőtüzek elleni védelemhez való hozzájárulás vonatkozásában.

– Innováció: hozzájárulás a környezettechnológiai cselekvési terv (ETAP) végrehajtását támogató inno-
vatív szakpolitikai megközelítések, technológiák, módszerek és eszközök kifejlesztéséhez és bemutatá-
sához.

– Stratégiai megközelítés: a közösségi környezetvédelmi jogszabályok hatékony végrehajtásának
és betartatásának ösztönzése és a környezetvédelmi politikához kapcsolódó tudásalap fejlesztése; a
KKV-k környezeti teljesítményének javítása.

A Bizottság szívesen fogad minden olyan projektjavaslatot, amely a fenti prioritásokra vonatkozik, de
előnyben részesíti azokat, amelyek az éghajlatváltozással foglalkoznak.

3. LIFE+ Információ és kommunikáció

Fő célkitűzés: olyan, rendszeres és eredményes információáramlás fenntartása, amely a környezetvédelmi
politikai döntéshozatal alapjául szolgálhat, és amely hozzáférést ad az állampolgároknak a környezetvé-
delem helyzetéről és tendenciáiról rendelkezésre álló információkhoz.

EU társfinanszírozási arányok

1. LIFE+ Természet és biodiverzitás projektek

– A közösségi pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50 %-át teheti ki.

– Kivételt képeznek a madarakra és az élőhelyekre vonatkozó irányelvekben szereplő kiemelt élő-
helyeket vagy fajokat célzó pályázatok, amelyek esetében legfeljebb 75 %-os társfinanszírozási arány
alkalmazható.

2. LIFE+ Környezetvédelmi politika és irányítás

– A közösségi pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50 %-át teheti ki.

– Ez az arány a támogatható költségeknek legfeljebb 30 %-a lehet olyan pályázatok esetében, amelyek
„várhatóan jelentős bevételt eredményeznek”.

3. LIFE+ Információ és kommunikáció

– A közösségi pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek legfeljebb 50 %-át teheti ki.

Határidő

A projektekre vonatkozó pályázatokat 2007. november 30-ig kell benyújtani az illetékes nemzeti hatósá-
gokhoz. A projektpályázatokat a kedvezményezett letelepedése szerinti tagállam nemzeti hatóságához kell
eljuttatni. A nemzeti hatóságok ezután legkésőbb 2008. január 15-ig továbbítják őket a Bizottsághoz.
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Költségvetés

A LIFE+ projektek cselekvési támogatásaira szánt teljes költségvetés 2007-ben 187 000 000 EUR-t tesz ki.

Ennek az összegnek legalább az 50 %-át a természet és a biológiai sokféleség megőrzését elősegítő intézke-
désekre kell elkülöníteni.

A 2007-re vonatkozó nemzeti támogatások indikatív összegei a következők:

Ország Indikatív összeg Ország Indikatív összeg Ország Indikatív összeg

AT 3 509 000 EUR FI 6 696 000 EUR MT 2 148 000 EUR

BE 3 858 000 EUR FR 16 357 000 EUR NL 5 996 000 EUR

BG 4 025 000 EUR EL 6 356 000 EUR PL 8 858 000 EUR

CY 2 000 000 EUR HU 4 673 000 EUR PT 5 236 000 EUR

CZ 3 710 000 EUR IE 2 944 000 EUR RO 8 139 000 EUR

DE 21 762 000 EUR IT 16 457 000 EUR SE 7 685 000 EUR

DK 4 591 000 EUR LT 2 574 000 EUR SI 4 029 000 EUR

EE 3 098 000 EUR LU 2 044 000 EUR SK 2 857 000 EUR

ES 20 028 000 EUR LV 2 500 000 EUR UK 14 871 000 EUR

További tájékoztatás

További információ – beleértve a pályázati útmutatót és a pályázati űrlapokat – a LIFE honlapján található:

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

Az illetékes nemzeti hatóságok az alábbi címen érhetők el:

http://ec.europa.eu/environment/crime/index.htm
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