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Нова програма LIFE
След повече от 22 години, 3,4 милиарда евро и 4170 LIFE 
проекта, финансовият инструмент на ЕС за околната среда 
продължава да съфинансира проекти за опазване на 
околната среда, флората, фауната и климата.

По-голяма програма
Бюджетът на LIFE за периода 2014-2020 г. е по-голям от 
всякога: 3,46 милиарда евро.

Развиваща се програма
Освен традиционните LIFE проекти, сега има четири нови 
вида (интегриране, техническа помощ, изграждане на 
капацитет, подготовка) и два финансови инструмента 
(механизъм за финансиране на природния капацитет, 
частно финансиране на енергийна ефективност).

Включете се - предайте предложение за LIFE!
Всяка година има търг за предложения за проекти:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

Кой може да вземе участие в LIFE проект? 
Всяка публична или частна организация, установена в ЕС, може 
да се възползва от LIFE като координатор или съвместен бене-
фициент. Възможно е да бъдете координиращ бенефициент, ако 
сте установени извън ЕС, но само ако държавата Ви е сключила 
конкретно споразумение с ЕС (вижте член 5 от регламента на 
LIFE). Юридически лица извън ЕС могат да бъдат само съвместни 
бенефициенти, ако координиращият бенефициент е базиран в 
ЕС и дейностите, за които отговаря и се извършват извън ЕС, са 
необходими за постигане на екологичните/климатичните цели на 
ЕС и за ефективността на интервенциите, извършвани извън ЕС 
(вижте член 6).

Къде ще отидат парите от LIFE?
От 3,46 милиарда евро, отпуснати за LIFE, 2,59 милиарда са за 
Програмата за околна среда, а 0,86 милиарда за тази за действия 
за климата. Поне 2,8 милиарда евро (81% от общия бюджет) са 
заделени за LIFE проекти, финансирани чрез безвъзмездни сред-
ства за действия или иновативни финансови инструменти. Около 
0,7 милиарда евро ще получат интегрираните проекти. Поне 55% 
от ресурсите на бюджета, отпуснати за проекти, издържани чрез 
безвъзмездни средства за действия по Програмата за околна 
среда, ще се използват за проекти, подкрепящи опазването на 
природата и биоразнообразието. Максимум 0,62 милиарда евро 
ще се използват пряко от ГД „Околна среда“ и ГД „Действия по 
климата“ за разработка на политики и оперативни помощи.

Сумите, налични за всеки годишен търг за предложения за 
проекти, са фиксирани в годишните работни програми. Инди-
кативни годишни разпределения за всяка страна членка ще 
продължат да се прилагат за всички видове проекти (освен 
интегрираните), избрани по Програмата за околна среда до 2017 
г., след което изборът ще се базира само на заслуги. 

Кой управлява LIFE?
Европейската комисия (ГД „Околна среда“ и ГД „Действия по 
климата“) управлява програмата LIFE. Комисията е делегирала 
изпълнението на много компоненти на програмата LIFE на Изпъл-
нителната агенция за малки и средни предприятия (EASME). 
Екипи за външен избор, мониториране и комуникация предос-
тавят помощ на Комисията и EASME. Европейската инвестиционна 
банка ще управлява двата нови финансови инструмента (NCFF и 
PF4EE).

Как мога да науча повече за LIFE?
Прочетете тази брошура.

Посетете уебсайта на LIFE:  
http://ec.europa.eu/life.

Открийте всеки LIFE проект:  
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Открийте LIFE по държави:  
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Прочетете Регламента на LIFE:  
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014

Прочетете Многогодишната работна програма на LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp

Свържете се с Вашия Национален орган за контакт: 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/
index.htm

Свържете се с EASME:  
easme-life@ec.europa.eu

Свържете се с Европейската комисия:  
env-life@ec.europa.eu; clima-life@ec.europa.eu
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Програмата LIFE е инструментът  
на ЕС за финансиране на действия  

за околната среда и климата,  
предоставящ 3,46 милиарда евро  

помощ от 2014 до 2020 г.
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Двете програми на LIFE:  
Околна среда и Действие за климата

Програмата за околна среда има три приоритетни области:

„Околна среда и ефективност на ресурсите“ ще разработва, 
тества и демонстрира подходи, най-добри практики, решения и 
интегрирани подходи към екологични предизвикателства, както 
и подобрение на свързаната с тях база от знания.

„Природа и биоразнообразие“ ще разработва, тества и демон-
стрира най-добри практики, решения и интегрирани подходи за 
принос към разработката и изпълнението на политики и закони за 
природата и биоразнообразието, както и подобрение на свърза-
ната с тях база от знания.

„Управление на околната среда и информация“ ще промо-
тира повишаване на информираността по екологични въпроси, 
ще поддържа комуникация, управление и разпространение на 
екологична информация и ще насърчава по-добро управление на 
околната среда чрез разширяване на ангажирането на заинтере-
сованите лица.

Проектите за техническа помощ предоставят безвъзмездни 
средства за действия, за да помогнат на кандидатите да 
подготвят интегрирани проекти. MCR = 60%.

Проектите за изграждане на капацитет предоставят безвъз-
мездни средства на страните членки, за да могат да участват 
по-ефективно в Програмата LIFE. MCR = 100%.

Подготвителните проекти подкрепят конкретни нужди за 
разработка и изпълнение на политики и закони на Съюза за 
околната среда или климата. MCR = 60%.

Оперативните помощи подкрепят оперативните и админи-
стративни разходи на организации с нестопанска цел, активни в 
областта на околната среда и действията за климата на ниво ЕС. 
MCR = 70%.

Механизмът за финансиране на природен капитал (NCFF) е 
нов финансов инструмент, който ще предоставя възможности за 
финансиране под формата на заеми или капиталови инвестиции 
за генериращи приходи или пестящи разходи пилотни проекти, 
промотиращи опазването на естествения капитал, включително 
проекти за адаптация към изменението на климата.

Инструментите за частно финансиране на енергийна ефек-
тивност (PF4EE) са нов финансов инструмент, който ще предос-
тавя заеми за инвестиции в проекти за енергийна ефективност, 
на които Националните планове за действия за енергийна 
ефективност са дали приоритет.

Разширена гама от LIFE проекти
Универсално признатият успех на LIFE се базира на „традицион-
ните“ проекти на LIFE за природата, биоразнообразието, околната 
среда и информацията. Тези проекти за най-добри практики, 
демонстрация, пилотни и повишаващи информираността, продъл-
жават, но сега са придружени от цяла нова Програма за действия 
за климата, четири нови вида проекти (интегрирани, техническа 
помощ, изграждане на капацитет, подготвителни) и два финансови 
инструмента (механизъм за финансиране на природния капацитет, 
частно финансиране на енергийна ефективност).

Проектите за най-добри практики прилагат подходящи, иконо-
мични и модерни техники, методи и подходи, които взимат предвид 
конкретния контекст на проекта.

Проектите за демонстрация прилагат на практика, тестват 
и разпространяват действия, методологии или подходи, които 
са нови или неизвестни в конкретния контекст на проекта, като 
географски, екологичен, социално-икономически, и които могат да 
се прилагат другаде при подобни обстоятелства.

Пилотните проекти прилагат техника или метод, които не са 
били прилагани или тествани преди или другаде, предлагащи 
потенциални екологични или климатични предимства в сравнение 
с текущите най-добри практики и можещи в последствие да се 
прилагат в по-голям мащаб при подобни ситуации.

Проектите за осведомяване, повишаване на информира-
ността и разпространение поддържат комуникация, разпростра-
нение на информация и повишаване на информираността относно 
Околната среда и Действията за климата.

Максималният процент на съфинансиране (MCR) за тези първи 
четири вида проекти е 60% за периода 2014-2017 г. и 55% за 
2018-2020 г. Проектите на LIFE за природата и биоразнообразието, 
обаче, имат MCR от 60% за целия период 2014-2020 г. и до 75%, 
ако се целят в приоритетни видове или хабитати.

Интегрираните проекти изпълняват в голям териториален мащаб 
(регионален, мултирегионален, национален, транснационален) 
екологични или климатични планове или стратегии, изисквани 
от конкретни закони на Съюза за околната среда или климата, 
основно в областите на природата, водата, отпадъците, въздуха 
и смекчаването на и адаптацията към изменението на климата. Те 
осигуряват ангажираност на заинтересованите лица и промотират 
координиране със и мобилизиране на поне един друг важен Съюз, 
национален или частен източник на финансиране. MCR = 60%.

.

Програмата за действия за климата има три приоритетни области:

„Смекчаване на изменението на климата“ ще допринася за 
намаляването на емисиите парникови газове главно чрез принос 
към разработката и изпълнението на свързани с това политики и 
закони, подобрение на базата от знания, разработка на интегри-
рани подходи, разработка и демонстрация на иновативни техно-
логии, системи, методи и инструменти.

„Адаптация към изменението на климата“ ще подкрепя 
усилията за повишаване на устойчивостта към изменението на 
климата главно чрез принос към разработката и изпълнението 
на свързани с това политики и закони, подобрение на базата от 
знания, разработка на интегрирани подходи, разработка и демон-
страция на иновативни технологии, системи, методи и инструменти.

„Управление на климата и информация“ ще промотира пови-
шаване на информираността по въпроси за климата, ще поддържа 
комуникация, управление и разпространение на информация за 
климата, ще насърчава по-ефективно спазване на законите за 
климата и по-добро управление на климата чрез разширяване на 
ангажирането на заинтересованите лица.
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