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Uusi LIFE -ohjelma
Yli 22 toimintavuoden, 3,4 miljardin euron ja 4 170 LIFE 
-hankkeen jälkeen EU:n ympäristörahoitusväline jatkaa 
luonnonsuojelu-, ympäristö- ja ilmastotoimihankkeiden 
osarahoitusta.

Laajempi ohjelma
LIFE -budjetti kaudelle 2014-2020 on suurempi kuin koskaan 
ennen: 3,46 miljardia euroa.

Kehittyvä ohjelma
Perinteisten LIFE -hankkeiden lisäksi, esillä on nyt neljä 
uudentyyppistä hanketta (integroidut, tekninen avustus, 
valmiuksien kehittäminen, valmisteleva) ja kaksi rahoitusvä-
linettä (luonnon pääoman rahoitusväline, yksityinen rahoitus 
energiatehokkuutta varten).

Tule mukaan - jätä LIFE –hanke-ehdotus!
Uusien hanke-ehdotusten haku julkaistaan joka vuosi: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

Kuka voi osallistua LIFE -hankkeeseen? 
Mikä tahansa julkinen tai yksityinen EU:ssa rekisteröity taho 
voi hyötyä  LIFE -ohjelmasta koordinoivana tai kumppaniedun-
saajana. Koordinoivana edunsaajana toiminen on mahdollista, 
jos on rekisteröitynyt EU:n ulkopuolelle vain silloin kun edun-
saajan maa on laatinut erityissopimuksen EU:n kanssa (katso 
LIFE-asetuksen 5. artikla). EU:n ulkopuoliset oikeushenkilöt 
voivat toimia kumppaniedunsaajana ainoastaan silloin, kun 
koordinoiva edunsaaja sijaitsee EU:ssa ja EU:n ulkopuolella 
tapahtuva toiminta josta he vastavat on välttämätöntä EU:n 
ympäristö- tai ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n 
sisällä suoritettavien toimien tehokkuuden varmistamiseksi 
(katso 6. artikla).

Mihin LIFE –rahat kohdennetaan?
LIFE –ohjelmalle osoitetusta 3,46 miljardista eurosta 2,59 
miljardia euroa suunnataan Ympäristön alaohjelmalle ja 
0,86 miljardia euroa Ilmastotoimien alaohjelmalle. Vähintään 
2,8 miljardia euroa (81% kokonaisbudjetista) on korvamer-
kitty LIFE -hankkeille, joita rahoitetaan toimintatuilla tai 
innovatiivisillä rahoitusvälineillä. Noin 0,7 miljardia euroa 
kohdennetaan integroiduille hankkeille. Vähintään 55% 
budjettivaroista  jotka on kohdistettu toimintatukien kautta 
tuettaville Ympäristön alaohjelman mukaisille hankkeille, 
käytetään hankkeisiin, jotka tukevat luonnonsuojelua ja biolo-
gista monimuotoisuutta. Ympäristöasioiden ja Ilmastotoimien 
pääohjelmat käyttävät suoraan korkeintaan 0,62 miljardia 
euroa politiikan kehittämiseen ja toimintatukiin.. 

Hankkeiden haettavissa olevat rahoitusosuudet seuraavan 
neljän vuoden ajaksi määritellään LIFE:n monivuotisessa työoh-
jelmassa 2014-2017. Viitteellisten vuosittaisten osuuksien 
maksaminen kullekin jäsenvaltiolle jatkuu kaikille hanketyy-
peille (ei kuitenkaan integroiduille hankkeille), jotka on valittu  
Ympäristön alaohjelman mukaisesti, vuoteen 2017 asti, minkä 
jälkeen valinta perustuu ainoastaan meriitteihin.

Kuka hallinnoi LIFE-ohjelmaa?
Euroopan komissio (Ympäristöasioiden PO ja Ilmastotoimien 
PO) hallinnoi LIFE -ohjelmaa. Komissio on delegoinut LIFE-
ohjelman monien osa-alueiden täytäntöönpanon pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä vastaavalle toimeenpanovirastolle 
(EASME). Ulkopuoliset valinta-, seuranta- ja viestintätiimit 
avustavat komissiota ja EASME:a.  Euroopan sijoituspankki 
hallinnoi kahta uutta rahoitusvälinettä (NCFF ja PF4EE).

Kuinka löydän lisätietoa LIFE-ohjelmasta?
Lukemalla tämän esitteen.

Tutustumalla LIFE-ohjelman verkkosivustoon.  
http://ec.europa.eu/life.

Tutustumalla LIFE -hankkeisiin.  
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Tutustumalla LIFE -ohjelmaan maakohtaisesti.  
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

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

Lukemalla LIFE:n monivuotisen työohjelman. 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp

Ottamalla yhteyttä kansalliseen yhteyshenkilöön. 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/
index.htm

Ottamalla yhteyttä EASME -virastoon.  
easme-life@ec.europa.eu

Ottamalla yhteyttä Euroopan komissioon.  
env-life@ec.europa.eu; clima-life@ec.europa.eu
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LIFE-ohjelma on ympäristö- 
ja ilmastotoimia varten tarkoitettu EU:n 
rahoitusväline. Sen vuosille 2014-2020 

antama tuki on 3,46 miljardia euroa.

ec.europa.eu/life
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LIFE:n kaksi alaohjelmaa:  
Ympäristö- ja ilmastotoimet

Ympäristöalaohjelmassa on kolme prioriteettialuetta:

Ympäristö ja resurssitehokkuus kehittää, testaa ja 
demonstroi lähestymistapoja, parhaita käytäntöjä, ratkaisuja 
ja integroituja lähestymistapoja ympäristöhaasteisiin, sekä 
parantaa niihin liittyvää tietopohjaa.

Luonto ja biologinen monimuotoisuus kehittää, testaa 
ja demonstroi parhaita käytäntöjä, ratkaisuja ja integroituja 
lähestymistapoja, jotka vaikuttavat luonto- ja biologisen 
monimuotoisuusohjelman ja lainsäädännön kehittämiseen ja 
täytäntöönpanoon ja jotka myös parantavat niihin liittyvää 
tietopohjaa.

Ympäristöhallinto ja -tieto edistää tietoisuutta ympä-
ristöasioista, tukee viestintää, hallintoa ja ympäristötiedon 
jakamista ja edistää parempaa ympäristön hallintaa laajen-
tamalla sidosryhmien mukanaoloa.

Tekninen avustus -hankkeet tarjoavat toimintatukea auttaen 
siten hakijoita valmistelemaan integroituja hankkeita MCR = 60%.

Valmiuksien kehittämishankkeet tarjoavat toimintatukea, 
jotta jäsenvaltiot voivat osallistua tehokkaammin LIFE -ohjel-
maan. MCR = 100%.

Valmistelevat hankkeet tukevat erityistarpeita unionin ympä-
ristö- tai ilmastopolitiikan ja lainsäädännön kehittämiseen ja 
täytäntöönpanoon. MCR = 60%.

Toiminta-avustukset tukevat voittoa tavoittelemattomien 
organisaatioiden toiminnallisia ja hallinnollisia kuluja niiden toimi-
essa aktiivisesti ympäristö- tai ilmastotoimien alalla EU-tasolla. 
MCR = 70%.

Luonnon pääoman rahoitusväline (Natural Capital Finan-
cing Facility) (NCFF) on uusi rahoitusväline, joka tarjoaa rahoi-
tusmahdollisuuksia lainojen tai pääomasijoitusten muodossa 
tuloja tuottaviin tai kustannustehokkaisiin pilottihankkeisiin, 
jotka edistävät luonnon pääoman suojelemista,  mukaan lukien 
ilmastonmuutokseen sopeuttamishankkeet. 

Yksityisrahoitus energiatehokkuusvälineitä varten 
(Private Finance for Energy Efficiency instruments) 
(PF4EE) on uusi rahoitusväline, joka tarjoaa lainoja Kansallisen 
energiatehokkuuden toimintasuunnitelmien priorisoimien ener-
giatehokkuushankkeiden sijoituksiin.

LIFE -hankkeiden laajennettu alue
LIFE-ohjelman maailmanlaajuisesti tunnustetun menestyksen 
perustana ovat “perinteiset” LIFE Luonto, Biologinen monimuo-
toisuus, Ympäristö- ja tietohankkeet. Nämä parhaat käytännöt, 
demonstrointi, pilotti- ja tiedostamisen parantamishankkeet 
jatkuvat, mutta niiden lisänä on nyt aivan uusi alaohjelma ilmasto-
toimia varten, neljä uudentyyppistä hanketta (integroidut, tekninen 
avustus, valmiuksien kehittäminen, valmisteleva) ja kaksi rahoi-
tusvälinettä (luonnon pääoman rahoitusväline, yksityinen rahoitus 
energiatehokkuutta varten).

Parhaat käytännöt -hankkeet käyttävät kustannustehokkaita ja 
viimeisintä tekniikkaa soveltavia teknologioita, menetelmiä ja lähes-
tymistapoja ottaen huomioon hankkeen erityisen asiayhteyden.

Demonstraatiohankkeet laittavat käytäntöön, testaavat, arvioivat 
ja levittävät toimintoja, metodologioita tai lähestymistapoja, jotka 
ovat uusia tai tuntemattomia hankkeen jossakin asiayhteydessä 
(esim. maantieteellisessä, ekologisessa tai sosio-ekononomisessa 
kontekstissa), ja joita on mahdollista soveltaa muualla samanlai-
sissa olosuhteissa. 

Pilottihankkeet soveltavat tekniikkaa tai menetelmiä, joita ei ole 
käytetty tai testattu muualla aikaisemmin. Nämä hankkeet tarjo-
avat ympäristöön tai ilmastoon liittyviä potentiaalisia etuja nykyi-
siin parhaisiin käytäntöihin verrattuna ja niitä on myös mahdollista 
soveltaa suuremmassa mittakaavassa vastaavissa tilanteissa. 

Tiedotus-, tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät- ja tiedon-
levityshankkeet tukevat ympäristö- ja ilmastotoimiin liittyvää 
viestintää, tiedon levittämistä ja tiedostamisen parantamista. 

Osarahoituksen maksimiosuus (MCR) näille ensimmäiselle neljälle 
hanketyypille on 60% kaudella 2014-2017 ja 55% kaudella 2018-
2020. LIFE Luonto ja Biologinen monimuotoisuus -hankkeille MCR on 
kuitenkin 60% koko 2014-2020 kauden ajan, ja jopa 75% jos ne 
kohdistuvat prioriteettiasemassa oleviin lajeihin tai elinympäristöihin. 

Integroidut hankkeet toteuttavat suuressa alueellisessa mitta-
kaavassa (alueellinen, monialueellinen, kansallinen, ylikansallinen) 
unionin erityisen ympäristö- tai ilmastolainsäädännön vaatimia 
ympäristö- tai ilmastosuunnitelmia tai strategioita pääasiallisesti 
seuraavilla aloilla: luonto, vesi, jäte, ilma ja ilmastonmuutoksen 
hillitsiminen ja muutokseen sopeutuminen. Ne varmistavat sidos-
ryhmien mukanaolon sekä edistävät koordinointia ja liikkuvuutta 
vähintään yhden muun asiaankuuluvan unionin, kansallisen tai 
yksityisen rahoituslähteen kanssa. MCR = 60%.

Ilmastotoimien alaohjelmassa on kolme prioriteettialuetta:

Ilmastonmuutoksen hillitseminen keskittyy kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentämiseen, erityisesti panostamalla siihen 
liittyvän politiikan ja lainsäädännön täytäntöönpanoon ja kehit-
tämiseen, parantamalla tietopohjaa, kehittämällä integroituja 
lähestymistapoja ja kehittämällä ja demonstroimalla innovatii-
visia teknologioita, järjestelmiä, menetelmiä ja välineitä.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tavoitteena on tukea 
pyrkimyksiä lisätä ilmastonmuutokseen sopeutumiskykyä 
erityisesti panostamalla siihen liittyvän politiikan ja lainsää-
dännön täytäntöönpanoon ja kehittämiseen, parantamalla 
tietopohjaa, kehittämällä integroituja lähestymistapoja sekä 
kehittämällä ja demonstroimalla innovatiivisia teknologioita, 
järjestelmiä, menetelmiä ja välineitä.

Ilmastohallinto ja -tieto hankkeiden prioriteettina on edistää 
ilmastoasioiden tiedostamista, tukea ilmastotiedon viestintää, 
hallintaa ja levittämistä, edistää tehokkaampaa ilmastolainsää-
dännön ohjeiden noudattamista ja edistää parempaa ilmaston 
hallintaa laajentamalla sidosryhmien mukanaoloa.
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