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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Διορθωτικό στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το LIFE+ 2010
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 114 της 4ης Μαΐου 2010)
(2010/C 155/06)

Το ακόλουθο κείμενο ακυρώνει και αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
C 114 της 4.5.2010, σ. 14.

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ LIFE+ 2010
Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να
συμμετάσχουν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το LIFE+ για το έτος 2010.
Αιτήσεις
Οι προτάσεις υποβάλλονται με τα ειδικά δελτία αίτησης. Τα εν λόγω δελτία καθώς και ο αντίστοιχος οδηγός για
την υποβολή προτάσεων, ο οποίος περιέχει λεπτομερείς εξηγήσεις σε ότι αφορά την επιλεξιμότητα και τις
διαδικασίες, διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής, στην εξής διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε CD-ROM ή DVD.
Δικαιούχοι
Οι προτάσεις επιτρέπεται να υποβληθούν αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωρισθεί στα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να είναι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και όργανα.
Η παρούσα ανακοίνωση καλύπτει τα εξής θέματα:
1) LIFE+ φύση και βιοποικιλότητα (Nature and Biodiversity)
Βασικός στόχος: Η προστασία, η διατήρηση, η αποκατάσταση, η παρακολούθηση και η διευκόλυνση της
λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, των οικολογικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, με
στόχο να σταματήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης και της ποικιλότητας των γενε
τικών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2010.
2) LIFE+ Περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση
Βασικοί στόχοι:
— Αλλαγή του κλίματος: Σταθεροποίηση της συγκέντρωσης των αερίων, ώστε να μην αυξηθεί η θερμο
κρασία στην επιφάνεια του πλανήτη περισσότερο από 2 °C βαθμούς Κελσίου·
— Νερό: Συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας του νερού, με τη βοήθεια μέτρων που να επιτρέπουν τη
βέλτιστη αξιοποίηση των αναλαμβανόμενων δαπανών και την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης,
με στόχο τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής ποταμών δυνάμει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
(οδηγία πλαίσιο για το νερό)·
— Αέρας: Επίτευξη επιπέδων ποιότητας του αέρα που να μη παρουσιάζουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις ή
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον·
— Έδαφος: Προστασία και εξασφάλιση της βιώσιμης χρήσης του εδάφους διαφυλάσσοντας τις εδαφικές
λειτουργίες, προλαμβάνοντας τις απειλές που αντιμετωπίζει το έδαφος, μετριάζοντας τις επιπτώσεις τους
και μεριμνώντας για την αποκατάσταση των ήδη υποβαθμισμένων εδαφών·
— Αστικό περιβάλλον: Συμβολή στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών στην
Ευρώπη·
— Θόρυβος: Συμβολή στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας πολιτικής για τον περιβαλλοντικό θόρυβο·
— Χημικές ενώσεις: Βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας από τους κινδύνους που
ενέχουν οι χημικές ενώσεις έως το 2020, με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις χημικές ενώσεις και
ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο
χρήση των φυτοφαρμάκων·
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— Περιβάλλον και υγεία: Ανάπτυξη του ενημερωτικού υπόβαθρου για την πολιτική σχετικά με το περι
βάλλον και την υγεία (σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία κατά την περίοδο 2004-2010)·
— Φυσικοί πόροι και απόβλητα: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών με στόχο την εξασφάλιση της αειφόρου
διαχείρισης και χρήσης των φυσικών πόρων και των αποβλήτων και βελτίωση των περιβαλλοντικών επι
δόσεων των προϊόντων, των αειφόρων συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης, την πρόληψη, την αξιο
ποίηση (ανάκτηση) και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Συμβολή στην αποτελεσματική εφαρμογή της
θεματικής στρατηγικής για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων·
— Δάση: Εξασφάλιση, ιδίως μέσω του δικτύου συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοπτικού και γενικού
υπόβαθρου σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν την πολιτική για τα δάση σε σχέση με την αλλαγή
του κλίματος (επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήματα, μετριασμός, συνέπειες υποκατάστασης), βιοποικιλό
τητα (βασικές πληροφορίες και προστατευόμενες δασικές περιοχές), δασικές πυρκαγιές, δασικές συνθήκες
και οι προστατευτικές λειτουργίες των δασών (νερό, έδαφος και υποδομές) καθώς και συμβολή στην
πυροπροστασία των δασών·
— Καινοτομία: Συμβολή στην ανάπτυξη και την επίδειξη καινοτόμων πολιτικών προσεγγίσεων, τεχνολογιών,
μεθόδων και μέσων διευκόλυνσης της εφαρμογής του προγράμματος δράσης για τις περιβαλλοντικές
τεχνολογίες (ETAP)·
— Στρατηγικές προσεγγίσεις: Προαγωγή της αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής δικαίου της Ένωσης
και βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου της περιβαλλοντικής πολιτικής, βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Μολονότι κάθε πρόταση για έργο που αφορά τους ως άνω βασικούς στόχους είναι ευπρόσδεκτη, η Επιτροπή
θα δώσει προτεραιότητα στις προτάσεις σχετικά με τη ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών με στόχο την
εξασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης και χρήσης των φυσικών πόρων και των αποβλήτων.
3) LIFE+ Πληροφόρηση και επικοινωνία
Βασικός στόχος: Η διάχυση πληροφοριών και η ευαισθητοποίηση έναντι των περιβαλλοντικών θεμάτων,
συμπεριλαμβανόμενης της δασικής πυροπροστασίας, καθώς και η υποστήριξη συνοδευτικών μέτρων όπως η
πληροφόρηση, οι επικοινωνιακές δράσεις και ενημερωτικές εκστρατείες, οι διαλέξεις και η επιμόρφωση, συμπε
ριλαμβανομένης και της κατάρτισης όσον αφορά την δασική πυροπροστασία.
Μολονότι κάθε πρόταση για έργο που αφορά τους ως άνω βασικούς στόχους είναι ευπρόσδεκτη, η Επιτροπή
θα δώσει προτεραιότητα στις προτάσεις σχετικά με τη βιοποικιλότητα.
Συντελεστές χρηματοδότησης ΕΕ
1) LIFE+ έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα
— Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ένωσης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50 % των επιλέξιμων
δαπανών.
— Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης 75 % για τις προτάσεις που επικε
ντρώνονται σε υψηλής προτεραιότητας οικολογικά ενδιαιτήματα και βιολογικά είδη που ορίζουν οι οδηγίες
για τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα.
2) LIFE+ περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση
— Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ένωσης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50 % των επιλέξιμων
δαπανών.
3) LIFE+ πληροφόρηση και επικοινωνία
— Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ένωσης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50 % των επιλέξιμων
δαπανών.
Προθεσμία
Οι προτάσεις έργων υποβάλλονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2010. Οι προτάσεις
για έργα διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στην οποία είναι καταχωρισμένος ο δικαιούχος. Εν
συνεχεία οι προτάσεις υποβάλλονται από τις εθνικές αρχές στην Επιτροπή μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2010.

C 155/13

EL

C 155/14

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15.6.2010

Προϋπολογισμός
Συνολικά ο προϋπολογισμός για τα έργα ανάληψης δράσης βάσει του LIFE+ το 2010 ανέρχεται σε
243 243 603 EUR.
Τουλάχιστον 50 % του ως άνω ποσού θα διατεθεί για μέτρα στήριξης της διατήρησης της φύσης και της
βιοποικιλότητας.
Η ενδεικτική κατανομή των κονδυλίων σε εθνικό επίπεδο για το 2010 έχει ως εξής:
Χώρα

Ενδεικτικό ποσό
(ευρώ)

Χώρα

Ενδεικτικό ποσό
(ευρώ)

Χώρα

Ενδεικτικό ποσό
(ευρώ)

AT

4 569 889

FI

8 718 810

MT

2 797 049

BE

5 024 012

FR

21 299 829

NL

7 807 347

BG

5 241 729

GR

8 276 046

PL

11 534 142

CY

2 600 000

HU

6 085 272

PT

6 817 678

CZ

4 830 793

IE

3 833 051

RO

10 598 495

DK

5 978 586

IT

21 429 948

SE

10 006 634

DE

28 337 324

LT

3 351 629

SI

5 246 205

EE

4 033 862

LU

2 661 226

SK

3 719 834

ES

26 079 259

LV

3 000 000

UK

19 364 954
Σύνολο

243 243 603

Περισσότερες πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και των κατευθυντήριων γραμμών για την υποβολή αιτήσεων
και των δελτίων υποβολής αιτήσεων, διατίθενται στον ιστότοπο του LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Για επαφές με τις αντίστοιχες εθνικές αρχές:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm»

