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Et nyt LIFE-program
Efter mere end 22 år, en investering på 3,4 mia. euro og 
4170 LIFE-projekter gennemført fortsætter EU’s finansielle 
redskab for miljøet med at samfinansiere projekter indenfor 
naturbevaring og klimaindsats.

Et større program
LIFE-budgettet for perioden 2014-2020 er større end 
nogensinde tidligere: 3,46 mia. euro.

Et program i udvikling
Udover de traditionelle LIFE-projekter indeholder programmet  
nu fire nye projekttyper (integrerede, teknisk bistand, 
kapacitetsopbygning og forberedende) og to nye finansielle 
redskaber (faciliteten til finansiering af naturkapital og privat 
finansiering af energieffektivitet, forkortet NCFF og PF4EE).

Involvér dig – indsend et LIFE-forslag!
Der indkaldes projektforslag hvert år, læs mere på: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

Hvem kan deltage i et LIFE-projekt? 
Enhver offentlig eller privat organisation, der er hjemmehø-
rende i  et EU land, kan opnå støtte fra LIFE som koordinerende 
eller associeret støttemodtager. Koordinerende støttemod-
tagere, kan være etablerede uden for EU, men kun hvis dit 
land har indgået en specifik aftale med EU (se artikel 5 i LIFE-
forordningen). Juridiske personer fra lande uden for EU kan kun 
være associerede støttemodtagere, hvis den støttemodtager, 
der koordinerer projektet,  er hjemmehørende  i EU. Desuden 
skal  de aktiviteter, som de er ansvarlige for, og som finder sted 
uden for EU, være  nødvendige for at opfylde EU’s miljø- eller 
klimamål og for at sikre effektiviteten af de foranstaltninger, 
der iværksættes inden for EU (se artikel 6 i LIFE-forordningen).

Hvordan anvendes LIFE-midlerne?
Af de 3,46 mia. euro, der er tildelt LIFE, er 2,59 mia. euro 
afsat til delprogrammet for miljø og 0,86 mia. euro  til 
delprogrammet for klimaindsats. Mindst 2,8 mia. euro  (81 
% af det samlede budget) er øremærket til LIFE-projekter, 
der finansieres via aktivitetsstøtte eller innovative finansielle 
instrumenter. Ca. 0,7 mia. euro  vil gå til integrerede projekter. 
Mindst 55 % af de budgetmidler, der er afsat til projekter, som 
støttes via aktivitetsstøtte under delprogrammet for miljø, 
vil blive anvendt til projekter, der støtter bevaring af natur 
og biodiversitet. Maksimalt 0,62 mia. euro vil blive anvendt 
direkte af Generaldirektoraterne for Miljø og Klima til politik-
udvikling og driftstilskud.

De beløb der er tilgængelige over en fire års periode er fastlagt 
i LIFE’s flerårlige arbejdsprogram for perioden 2014-2017.   
De vejledende, årlige tildelinger til de enkelte medlemslande 
vil fortsat gælde for samtlige projekttyper (bortset fra inte-
grerede projekter), der er udvalgt under delprogrammet for 
miljø frem til 2017, hvorefter udvælgelsen alene vil blive 
baseret på  en vurdering af selve projektet.

Hvem forvalter LIFE?
LIFE-programmet forvaltes af Europa-Kommissionen General-
direktoraterne for Miljø og Klimaindsats). Kommissionen har 
uddelegeret gennemførelsen af en række af LIFE program-
mets komponenter til Forvaltningsorganet for Små og 
Mellemstore Virksomheder (EASME). Kommissionen og EASME 
bliver bistået af Eksterne udvælgelses-, overvågnings- og 
kommunikationsteams. Den Europæiske Investeringsbank vil 
forvalte de to nye finansielle instrumenter (NCFF og PF4EE).

Hvordan kan jeg få mere at vide om LIFE?
Læs denne folder.

Besøg LIFE’s hjemmeside:  
http://ec.europa.eu/life.

Se de enkelte LIFE-projekter:  
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Oplev LIFE i de forskellige lande:  
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Læs LIFE-forordningen:  
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014

Læs det flerårige arbejdsprogram for LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp

Kontakt dit nationale kontaktpunkt: 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/
index.htm

Kontakt EASME:  
easme-life@ec.europa.eu

Kontakt Europa-Kommissionen:  
env-life@ec.europa.eu; clima-life@ec.europa.eu
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LIFE-programmet er  
EU’s finansieringsordning til miljø  
og klimaindsats, hvorfra der ydes   

3,46 mia. euro i støtte fra 2014-2020.

ec.europa.eu/life
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LIFE’s to delprogrammer: Miljø og Klimaindsats

Delprogrammet for miljø har tre prioriterede områder:

Det prioriterede område for miljø og ressourceeffektivitet 
sigter mod at udvikle, afprøve og demonstrere tilgange, bedste 
praksis og integrerede tilgange til miljøudfordringer såvel som 
forbedre det tilhørende videngrundlag.

Det prioriterede område for natur og biodiversitet sigter 
mod at udvikle, afprøve og demonstrere bedste praksis, 
løsninger og integrerede tilgange  som vil bidrage til udvikling 
og gennemførelse af natur- og biodiversitetspolitik og -lovgiv-
ning såvel som forbedre det tilhørende videngrundlag.

Det prioriterede område for miljøforvaltning og -informa-
tion sigter mod at fremme bevidstgørelsen om miljøspørgsmål, 
støtte formidling, forvaltning og udbredelse af information på 
miljøområdet samt fremme bedre miljøforvaltning ved øget 
inddragelse af interessegrupper.

Tekniske assistance projekter tilbyder  aktivitetsstøtte for at 
hjælpe ansøgere med at forberede integrerede projekter. Den 
højest opnåelige medfinansieringssats er 60 %.

Kapacitetsopbygningsprojekter tilbyder aktivitetsstøtte for 
at gøre det muligt for medlemsstater at deltage mere effektivt i 
LIFE-programmet. Den højeste medfinansieringssats er 100 %.

Forberedende projekter støtter specifikke behov i forbindelse 
med udvikling og gennemførelse af EU’s miljø- eller klimapolitik 
og -lovgivning. Den højeste medfinansieringssats er 60 %.

Driftstilskud gives til drifts- og administrationsomkostninger 
for almennyttige organisationer, der er aktive på miljø- eller 
klimaområdet på EU-niveau. Den højeste medfinansieringssats 
er 70 %.

Faciliteten til finansiering af naturkapital (NCFF) er et nyt 
finansielt instrument, der vil tilbyde finansieringsmuligheder i 
form af lån eller kapitalinvesteringer til indkomstgenererende 
eller omkostningsbesparende pilotprojekter til fremme af beva-
ring af naturkapital, herunder projekter relateret til tilpasning til 
klimaændringer.

Instrumenter til privatfinansiering af energieffektivitet 
(PF4EE) er et nyt finansielt instrument, der vil tilbyde lån til 
investeringer i energieffektivitetsprojekter, som  er prioriterede i  
nationale handlingsplaner for energieffektivitet.

Et bredere spektrum af LIFE-projekter

Den generelle anerkendelse af LIFE programmets succes er baseret 
på ”traditionelle” projekter under LIFE natur, biodiversitet, miljø 
og information. Disse bedste praksis-, demonstrations-, pilot- og 
bevidstgørelsesprojekter fortsætter, men de bliver nu ledsaget af 
et helt nyt delprogram for klimaindsats, fire nye projekttyper (inte-
grerede, teknisk assistance, kapacitetsopbygning og forberedende) 
og to nye finansielle instrumenter (faciliteten til finansiering af 
naturkapital og privat finansiering af energieffektivitet).

I bedste praksis-projekter anvendes velegnede, omkostnings-
effektive og tidssvarende teknikker, metoder og tilgange, der 
tager højde for projektets specifikke sammenhæng.

Demonstrationsprojekter iværksætter, afprøver, evaluerer 
og udbreder aktioner, metoder eller tilgange, der er nye eller 
ukendte i projektets specifikke geografiske, økologiske og socio-
økonomiske sammenhæng, og som kan anvendes andre steder 
under lignende omstændigheder.

Pilotprojekter benytter en teknik eller metode, der ikke er 
anvendt eller afprøvet tidligere, heller ikke  andre steder, og som 
kan medføre miljø og klimamæssige fordele sammenlignet med 
nuværende bedste praksis, og som derfor har et potentiale for at 
kunne anvendes i større målestok under lignende omstændigheder.

Informations-, bevidstgørelses- og  formidlingsprojekter 
støtter formidling, udbredelse af information og bevidstgørelse 
for miljø og klimaindsats.

Den højeste medfinansieringssats (MCR) for disse fire første projekt-
typer er 60 % for perioden 2014-2017 og 55 % for 2018-2020. LIFE 
natur- og biodiversitetsprojekter har dog en højeste medfinansie-
ringssats på 60 % gennem hele perioden 2014-2020 og kan opnå 
op til 75 %, hvis de tager sigte på prioriterede arter eller naturtyper.

Integrerede projekter sigter mod at gennemføre miljø- eller 
klimahandlingsplaner eller –strategier, udarbejdet i henhold til 
specifik EU-miljø- eller klimalovgivning over et større geografisk 
område (regionalt, multi-regionalt, nationalt eller på tværs af 
sektorer), Projekter vil primært blive gennemført inden for områ-
derne natur, vand, affald, luft og modvirkning af samt tilpasning 
til klimaændringer. De vil sikre inddragelse af interessegrupper 
og fremme koordinering med og mobilisering af mindst én anden 
relevant EU-, national eller privat finansieringskilde. Højest 
medfinansieringssats = 60 %.

Delprogrammet for klimaindsats har tre prioriterede områder:

Det prioriterede område for modvirkning af klimaændringer 
vil bidrage til reduktionen af udledning af drivhusgaser, navnlig  
via gennemførelse og udvikling af tilhørende politik og lovgiv-
ning, gennem forbedring af videngrundlaget, udvikling af inte-
grerede tilgange og udvikling og demonstration af innovative 
teknologier, systemer, metoder og instrumenter.

Det prioriterede område for tilpasning til klimaændringer 
vil støtte en indsats, der kan øge modstandsdygtigheden mod 
klimaændringer, navnlig ved at bidrage til gennemførelse og 
udvikling af tilhørende politik og lovgivning, forbedring af viden-
grundlaget, udvikling af integrerede tilgange og udvikling samt 
demonstration af innovative teknologier, systemer, metoder og 
instrumenter.

Det prioriterede område for klimaforvaltning og -infor-
mation vil fremme bevidstgørelsen om klimaspørgsmål, 
støtte formidling, håndtering og udbredelse af information 
på klimaområdet samt fremme en mere effektiv overholdelse 
af- klimalovgivningen og fremme en bedre klimaforvaltning 
gennem øget inddragelse af interessegrupper.
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