Programul LIFE, un Program implicat in realitatea de Mediu a
Uniunii Europene si a Statelor Membre

TRACER
2020

➢ LIFE este instrumentul financiar al UE, creat în 1992, care sprijină proiecte de
mediu, de conservare a naturii și de acțiune în domeniul schimbărilor
climatice în întreaga Uniune Europeană.
➢ Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) deține calitatea de Punct
Național de Contact pentru România pentru Programul LIFE

OBIECTIVE GENERALE ale Programului LIFE
➢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 al biodiversității, inclusiv prin sprijinirea rețelei Natura 2000 și abordarea
degradării ecosistemelor;
➢să îmbunătățească dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii și legislației Uniunii în
domeniul mediului și al climei;
➢să susțină o guvernanță mai bună în domeniul mediului și al climei la toate nivelurile,
inclusiv o mai bună implicare a societății civile, a ONG-urilor și a actorilor locali;

➢ În perioada 1992-2018, LIFE a cofinanțat peste 5000 de proiecte, în domenii ca
Natură și Biodiversitate și în toate celelalte sectoare/piloni de mediu, Climă,
Guvernanță și Informare.

În România au fost implementate, de la lansarea Programului LIFE, 62 de Proiecte cu
finanțare LIFE, cu o valoarea totală de cca. 50 mil euro (domenii: Biodiversitate,
Conservarea unor specii de floră și faună, managementul deșeurilor, Informare și
Comunicare, Calitatea Aerului).

➢Pentru perioada de finanțare (2014-2020),
3,4 miliarde EUR pentru două subprograme:

LIFE

dispune

de

un

buget

de

•

mediu (75% din pachetul financiar total - 2.592 mil Euro), domenii prioritare
mediul și eficiența resurselor, natura și biodiversitatea (1.555 mil Euro,
reprezentând 55% din programul pentru mediu), precum și guvernanța și
informarea;

•

acțiuni climatice ( 25% din buget - 864,2 mil euro). priorități domeniile de
adaptare, atenuare și guvernare și informare (864,2 mil euro, reprezentând 25%
din bugetul LIFE, pentru subprogramul pentru Climă);

•

pentru următoarea perioadă de finanțare 2021-2027, este de așteptat ca rata
de cofinanțare din partea beneficiarilor finanțărilor LIFE, să fie de 40%, iar
partea de cofinanțare din partea Comisiei, sa fie de 60%, din valoarea Bugetului
aprobat al Proiectului;

Structura și bugetul Programului LIFE pentru 2014-2020
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Obiectivele specifice, în ceea ce privește domeniului „mediu și utilizarea eficientă a
resurselor” :
➢dezvoltarea, testarea și demonstrarea unor abordări politice sau de conducere, a celor
mai bune practici și a unor soluții, inclusiv dezvoltarea și demonstrarea unor
tehnologii inovatoare, la provocările legate de mediu;
➢sprijinirea aplicării, dezvoltării, testării și demonstrării unor abordări integrate pentru
punerea în aplicare a planurilor și a programelor în conformitate cu politica și legislația de
mediu a Uniunii, în special în domeniile apei, deșeurilor și aerului;
➢îmbunătățirea bazei de cunoștințe pentru elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și
evaluarea politicii și legislației de mediu a Uniunii, precum și pentru evaluarea și
monitorizarea factorilor, a presiunilor și a reacțiilor care au efecte asupra mediului în
interiorul și în afara Uniunii.

Obiective specifice ale domeniului prioritar „natură și biodiversitate”
➢contribuția la dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii și a
legislației Uniunii Europene în domeniul naturii și biodiversității;
➢sprijinirea dezvoltării, punerii în aplicare și gestionării în continuare a
rețelei Natura 2000;
➢îmbunătățirea bazei de cunoștințe pentru dezvoltarea, punerea în
aplicare, monitorizarea și evaluarea politicii și a legislației Uniunii în
materie de natură și biodiversitate;

Obiective specifice ale domeniului prioritar „guvernanță și informare în
domeniul mediului”
➢ promovarea sensibilizării publicului în probleme de mediu,
➢ sprijinirea comunicării, gestionării și diseminării de informații în
domeniul mediului inclusiv prin dezvoltarea de platforme de cooperare
între părțile interesate, precum și prin acțiuni de formare;
➢ promovarea și contribuția la o respectare mai eficientă și punerii în
aplicare a legislației de mediu a Uniunii Europene;
➢ promovarea unei mai bune guvernanțe în materie de mediu printr-o
participare mai largă a părților interesate, inclusiv a ONG-urilor;

În domeniul politicii climatice
Domenii prioritare ale programului pentru politici climatice
(a)
(b)
(c)

atenuarea schimbărilor climatice;
adaptarea la schimbările climatice;
guvernanță și informare în domeniul climei;

Obiective specifice ale domeniului prioritar „atenuarea schimbărilor climatice”
➢contribuția la punerea în aplicare a legislației Uniunii Europene în materie de
atenuare a schimbărilor climatice;
➢îmbunătățirea bazei de cunoștințe pentru dezvoltarea, evaluarea, monitorizarea,
punerea în aplicare a unor acțiuni și măsuri de atenuare a schimbărilor climatice;
➢facilitarea dezvoltării și punerii în aplicare a abordărilor integrate, în materie de
atenuare a schimbărilor climatice, la nivel local, regional sau național;
➢contribuția la dezvoltarea și demonstrarea unor tehnologii, sisteme, metode și
instrumente de atenuare a schimbărilor climatice inovatoare, care să poată fi
reproduse, transferate sau integrate;

Ce nu poate finanța LIFE?
➢ Proiecte care se adresează unor zone specifice de finanțare – de
exemplu cele destinate activităților agricole;
➢ Obiective pur interne, în care vor trebui utilizate surse de finanțare
dedicate ( de exemplu infrastructura mare) - Proiecte care se referă la
infrastructură majora ( de exemplu construcții de drumuri), sau
programe de educație; acestea se pot realiza, prin alte tipuri de
finanțări;

Entități eligible care pot aplica, în cadrul Programului LIFE:
Oricine este înregistrat în UE poate face o propunere pentru proiectele LIFE
tradiționale, integrate, pregătitoare și de asistență tehnică.
Beneficiarii pot fi:
➢organism public care funcționează sub autoritatea unui guvern național, de ex.
autoritatea locală, administrația națională, Universități, Institute de Cercetare, etc.
➢organizație comercială privată; întreprinderi mici și mijlocii; organizații private
necomerciale (ONG-uri etc.)
Spre deosebire de alte programe de finanțare, proiectele LIFE sunt foarte flexibile
în ceea ce privește modul în care este construită aplicația pentru Program;
Puteți decide dacă doriți să derulați un proiect pe cont propriu sau dacă preferați să
vă uniți forțele cu parteneri din propria sau altă țară.

➢Pentru viitoarea perioadă de finanțare (2021-2027) bugetul va crește
cu cca. 2 mld. Euro , de la 3,46 mld la 5,45 mld.
➢Noul program LIFE va avea patru subprograme:

▪ natura și biodiversitatea;
▪ economie circulară și calitatea vieții;
▪ atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice;
▪ tranziția de energie curată.

Centrul de Informare LIFE asigură o permanentă legătură cu cei
interesți să depună proiecte sau să obțină detalii tehnice despre
Programul LIFE

In fiecare an, se anunță sesiunea
de deschidere a apelurilor de
Proiecte

Informații suplimentare:

Bază de date proiecte:

www.ec.europa.eu/environment/life/project/Projects

Pagina LIFE a MM:

www.mmediu.ro/categorie/life/87
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