
KOMISIA

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV V ROKU 2008 V RÁMCI PROGRAMU LIFE+

(2008/C 178/20)

Komisia vyzýva subjekty registrované v Európskej únii, aby v rámci výzvy na predkladanie návrhov v roku
2008 v rámci programu LIFE+ predložili návrhy.

Žiadosti

Návrhy sa musia predkladať na osobitných formulároch žiadostí. Tieto formuláre a príručka na podávanie
žiadostí, ktorá obsahuje podrobné vysvetlenie v súvislosti s oprávnenosťou a postupmi, sú dostupné na inter-
netovej stránke Komisie na tejto adrese:

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

Návrhy sa musia predkladať na nosičoch CD-ROM alebo DVD v elektronickom formáte PDF vytvorenom
z oskenovaných kópií originálu vytlačeného na papieri veľkosti A4.

Prijímatelia

Návrhy môžu predkladať subjekty, ktoré sú zaregistrované v členských štátoch Európskej únie a sú verejnými
a/alebo súkromnými orgánmi, subjektmi a inštitúciami.

Toto oznámenie sa vzťahuje na tieto tematické oblasti

1. LIFE+ Príroda a biodiverzita

Hlavný cieľ: V rámci EÚ chrániť, zachovávať, obnovovať, monitorovať a uľahčovať fungovanie prírodných
systémov, prirodzených biotopov, voľne žijúcej fauny a flóry s cieľom zastaviť do roku 2010 znižovanie
biodiverzity vrátane diverzity genetických zdrojov.

2. LIFE+ Politika a riadenie v oblasti životného prostredia

Hlavné ciele:

— Zmena klímy: Stabilizovať koncentráciu skleníkových plynov na úrovni, na ktorej sa zabráni nárastu
globálneho otepľovania o viac ako 2 °C.

— Voda: Prispieť k skvalitňovaniu vody zavedením úsporných opatrení, aby bolo možné dosiahnuť
dobrý ekologický stav s cieľom vypracovať prvý plán riadenia povodia riek podľa smernice
2000/60/ES (rámcová smernica o vode) do roku 2009.

— Vzduch: Dosiahnuť takú úroveň kvality ovzdušia, pri ktorej by nevznikli významne negatívne
dôsledky a ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia.

— Pôda: Chrániť a zabezpečiť udržateľné využívanie pôdy prostredníctvom zachovávania jej funkcií,
predchádzania ohrozeniam pôdy, zmierňovania ich účinkov a obnovovania pôdy so zhoršenou
kvalitou.

— Mestské prostredie: Prispievať k zlepšovaniu environmentálneho správania európskych mestských
oblastí.

— Hluk: Prispievať k rozvoju a vykonávaniu politiky týkajúcej sa environmentálneho hluku.
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— Chemické látky: Do roku 2020 zlepšiť ochranu životného prostredia a zdravia pred rizikami, ktoré
predstavujú chemické látky, a to vykonávaním právnych predpisov o chemických látkach najmä
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a tematickej stratégie
o udržateľnom využívaní pesticídov.

— Životné prostredie a zdravie: Rozvíjať informačný základ politiky životného prostredia a zdravia
(Akčný plán pre životné prostredie a zdravie na roky 2004 až 2010).

— Prírodné zdroje a odpad: Rozvíjať a vykonávať politiky, ktoré sú navrhnuté s cieľom zabezpečiť
udržateľné riadenie a využívanie prírodných zdrojov a odpadu, a zlepšovať environmentálne sprá-
vanie výrobkov, vzory udržateľnej výroby a spotreby, predchádzanie vzniku odpadu, jeho zhodnoco-
vanie a recyklovanie. Prispievať k účinnému vykonávaniu tematickej stratégie predchádzania vzniku
odpadu a jeho recyklovania.

— Lesy: Poskytnúť stručný a zrozumiteľný informačný základ pre zodpovedajúcu politiku lesného
hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy (vplyv na lesné ekosystémy, zmierňovanie, substitučný
efekt), s biodiverzitou (základné informácie a chránené lesné oblasti), lesnými požiarmi, lesnými
prírodnými podmienkami a ochrannými funkciami lesov (voda, pôda a infraštruktúra), najmä
prostredníctvom koordinačnej siete EÚ, a takisto prispievať k ochrane lesov proti požiarom.

— Inovácia: Prispievať k rozvoju a demonštrácii inovatívnych prístupov politiky, technológií, metód
a nástrojov s cieľom pomáhať pri vykonávaní akčného plánu v oblasti environmentálnych technológií
(ETAP).

— Strategické prístupy: Podporovať účinné vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov
Spoločenstva v oblasti životného prostredia a zdokonaľovať vedomostnú základňu v rámci politiky
životného prostredia. Zlepšovať environmentálne správanie MSP.

Zatiaľ čo Komisia uvíta každý návrh projektu týkajúceho sa uvedených hlavných cieľov, uprednostnila by
tie projekty, ktoré sa týkajú zmeny klímy.

3. LIFE+ Informovanosť a komunikácia

Hlavný cieľ: Šíriť informácie o otázkach životného prostredia a zvyšovať povedomie v tejto oblasti vrátane
ochrany pred lesnými požiarmi a podporovať sprievodné opatrenia ako napríklad poskytovanie infor-
mácií, komunikačné činnosti a kampane, konferencie a odborná príprava vrátane odbornej prípravy týka-
júcej sa ochrany pred lesnými požiarmi.

Zatiaľ čo Komisia uvíta každý návrh projektu týkajúceho sa uvedeného hlavného cieľa, uprednostnila by
tie projekty, ktoré sa týkajú zastavenia znižovania biodiverzity.

Miera spolufinancovania EÚ

1. LIFE+ Príroda a biodiverzita

— Miera finančnej podpory Spoločenstva bude maximálne 50 % oprávnených nákladov.

— Vo výnimočných prípadoch sa uplatní maximálna 75 % miera spolufinancovania v súvislosti
s návrhmi, ktoré budú zamerané na prioritné biotopy/druhy uvedené v smernici o vtákoch
a v smernici o biotopoch.

2. LIFE+ Politika a riadenie v oblasti životného prostredia

— Miera finančnej podpory Spoločenstva bude maximálne 50 % oprávnených nákladov.

3. LIFE+ Informovanosť a komunikácia

— Miera finančnej podpory Spoločenstva bude maximálne 50 % oprávnených nákladov.

Uzávierka

Návrhy projektov sa príslušným vnútroštátnym orgánom predkladajú do 21. novembra 2008. Návrhy
projektov sa zašlú vnútroštátnemu orgánu toho členského štátu, v ktorom je príjemca zaregistrovaný.
Vnútroštátne orgány potom predložia návrhy Komisii do 5. januára 2009.
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Plánovaný rozpočet

Celkový rozpočet na granty na vykonávanie činností v rámci projektov programu LIFE+ je
207 500 000 EUR na rok 2008.

Aspoň 50 % uvedenej sumy sa pridelí v rámci opatrení na podporu ochrany prírody a biodiverzity.

Vnútroštátne finančné prostriedky na rok 2008 sa predbežne rozdeľujú takto:

EUR

Štát Predbežná suma Štát Predbežná suma Štát Predbežná suma

AT 3 895 038 FI 7 431 275 MT 2 384 000

BE 4 282 100 FR 18 154 414 NL 6 654 410

BU 4 467 666 GR 7 053 895 PL 9 830 858

CY 2 200 000 HU 5 186 640 PT 5 810 890

CZ 4 117 414 IE 3 267 012 RO 9 033 381

DE 24 152 660 IT 18 265 318 SE 8 528 922

DK 5 095 709 LT 2 856 683 SI 4 471 481

EE 3 438 168 LU 2 268 234 SK 3 170 514

ES 22 228 050 LV 2 750 000 UK 16 505 268

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie vrátane usmernení na podávanie žiadostí a formulárov žiadostí môžete nájsť na interne-
tovej stránke venovanej programu LIFE:

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

Na tejto stránke môžete takisto nájsť kontaktné údaje príslušných vnútroštátnych orgánov:

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