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Un nou program LIFE
După mai bine de 22 ani, 3,4 miliarde euro şi 4.170 proiecte 
LIFE, instrumentul Uniunii Europene de finanţare pentru 
mediu continuă să cofinanţeze acţiunile de conservare a 
naturii şi de protecţie a mediului şi climă.

Un program mai amplu
Pentru perioada 2014-2020 bugetul LIFE este mai mare ca 
oricând: 3,46 miliarde euro.

Un program în permanentă dezvoltare
Pe lângă proiectele tradiţionale, programul LIFE susţine 
patru tipuri noi de proiecte (proiecte integrate, proiecte de 
asistenţă tehnică, proiecte de construire a capacităţii şi 
proiecte pregătitoare) şi propune două instrumente financiare 
(Facilitate de Finanţare a Capitalului Natural (NCFF), şi  
Finanţare Privată pentru Eficienţă Energetică (PF4EE)).

Implică-te: depuneţi o propunere de proiect 
LIFE!
Anual, se organizează câte un apel pentru propuneri de 
proiecte:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

Cine poate participa la un proiect LIFE? 
Orice organism public sau privat stabilit în UE poate beneficia 
de fonduri LIFE în calitate de beneficiar coordonator sau 
beneficiar asociat. Un organism cu sediul în afara UE poate 
deveni beneficiar coordonator numai dacă statul în care se 
află organismul respectiv are încheiat un acord specific cu 
UE (articolul 5 din Regulamentul LIFE). Persoanele juridice 
din afara UE pot fi beneficiari asociaţi, doar dacă beneficiarul 
coordonator are sediul în UE, iar activităţile pentru care sunt 
responsabili se desfăşoară în afara UE sunt necesare pentru 
atingerea obiectivelor  de mediu şi climă ale UE şi pentru 
asigurarea eficacităţii intervenţiilor realizate în teritoriul UE 
(vezi articolul 6).

Unde vor merge fondurile LIFE?
Din cele 3,46 miliarde euro alocate programului LIFE, 2,59 
miliarde euro sunt destinate subprogramului Mediu şi 0,86 
miliarde euro subprogramului Acţiune pentru climă. Cel 
puţin 2,8 miliarde euro (81% din bugetul total) sunt alocate 
proiectelor LIFE finanţate prin granturi pentru acţiuni sau prin 
instrumente financiare inovatoare. Aproximativ 0,7 miliarde 
euro vor fi direcţionate către proiectele integrate. Cel puţin 
55% din resursele bugetare alocate proiectelor finanţate prin 
granturi pentru acţiuni în cadrul subprogramului Mediu vor fi 
utilizate pentru proiecte care sprijină conservarea naturii şi a 
biodiversităţii. Maximum 0,62 miliarde euro vor fi utilizate de 
DG Mediu şi DG Acţiune climatică pentru dezvoltarea politicilor 
şi a granturilor operaţionale.

Programul multi-anual de lucru 2014 – 2017, stabileşte pentru 
o perioadă de patru ani sumele disponibile pentru proiecte. 
Alocările financiare naţionale se vor aplica în continuare, până 
în 2017, pentru toate tipurile de proiecte (cu excepţia proiec-
telor integrate) selectate în cadrul subprogramului Mediu, 
după care selecţia se va realiza exclusiv în funcţie de merite.

Cine administrează programul LIFE?
Comisia Europeană (DG Mediu şi DG Acţiune climatică) este 
organismul care coordonează programul LIFE. Comisia a 
delegat implementarea unor componente ale programului 
LIFE către Agenţia Executivă pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii (EASME). Comisia şi EASME sunt asistate de echipe 
externe de selecţie, monitorizare şi comunicare. Cele două 
instrumente financiare (FFCN şi PF4EE) vor fi administrate de 
Banca Europeană pentru Investiţii.

Cum pot afla mai multe despre LIFE?
Citiţi acest pliant.

Vizitaţi website-ul LIFE:  
http://ec.europa.eu/life.

Descoperiţi fiecare proiect LIFE:  
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Descoperiţi LIFE în funcţie de ţară:  
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Consultaţi Regulamentul LIFE:  
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014

Consultaţi Programul multianual de lucru LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp

Contactaţi Punctul Naţional de Contact: 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/
index.htm

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

Contactaţi Comisia Europeană:  
env-life@ec.europa.eu; clima-life@ec.europa.eu
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Programul LIFE este instrumentul  
Uniunii Europene de finanţare a acţiunilor 

de mediu şi climă, asigurând o finanţare 
totală în valoare de 3,46 miliarde de euro 

pentru perioada 2014-2020.

ec.europa.eu/life

© LIFE06 NAT/B/000085/Marc Slootmaekers

©
 L

IF
E0

8 
EN

V/
E/

00
01

01

Mediu

LIFE
Programul 

ec.europa.eu/life


Două subprograme LIFE: 
Mediu şi Acţiune pentru climă

Subprogramul Mediu are trei domenii prioritare:

Domeniul prioritar Mediu şi eficienţa resurselor va dezvolta, 
testa şi demonstra abordări, bune practici, soluţii şi abordări 
integrate la provocările de mediu, îmbunătăţind totodată baza 
de cunoştinţe asociată.

Domeniul prioritar Natură şi biodiversitate va dezvolta, 
testa şi demonstra bune practici, soluţii şi abordări integrate 
menite  să contribuie la dezvoltarea şi implementarea politi-
cilor şi legislaţiei de concervare a naturii şi a biodiversităţii,  
îmbunătăţind totodată baza de cunoştinţe asociată.

Domeniul prioritar Guvernanţă de mediu şi informare va 
promova conştientizarea problemelor de mediu, va sprijini 
comunicarea, managementul şi diseminarea informaţiilor de 
mediu şi va promova o mai bună guvernanţă de mediu prin 
extinderea implicării factorilor interesaţi.

Proiectele de asistenţă tehnică oferă granturi pentru acţiuni 
care ajută solicitanţii în pregătirea proiectelor integrate. RMC 
= 60%.

Proiectele de construire a capacităţii oferă granturi pentru 
acţiuni care permit participarea eficientă a Statelor Membre la 
programul LIFE. RMC = 100%.

Proiectele pregătitoare sprijină nevoile specifice pentru 
dezvoltarea şi implementarea politicilor şi legislaţiei comuni-
tare de mediu sau climă. RMC = 60%.

Granturile operaţionale sprijină costurile operaţionale şi admi-
nistrative ale organizaţiilor non-profit care activează, la nivelul UE, 
în domeniul mediului sau al acţiunilor pentru climă. RMC = 70%.

Facilitatea de finanţare a capitalului natural (FFCN) este 
un instrument financiar nou, care oferă oportunităţi de finanţare 
sub forma împrumuturilor sau investiţiilor de capital pentru 
proiectele pilot care generează venituri sau reduceri de costuri 
şi care promovează conservarea capitalului natural, inclusiv 
pentru proiectele de adaptare la schimbările climatice.

Instrumentul de finanţare privată pentru eficienţă ener-
getică (PF4EE) este un instrument financiar nou, care oferă 
împrumuturi pentru investiţii în proiecte de eficienţă energetică 
prioritizate prin Planuri naţionale de acţiune în domeniul efici-
enţei energetice.

O gamă extinsă de proiecte LIFE

Succesul unanim recunoscut al programului LIFE se datorează 
proiectelor LIFE „tradiţionale” de Natură, Biodiversitate, Mediu şi 
Informare. Aprobarea acestor proiecte de bune practici, demon-
strative, pilot şi de conştientizare va continua, dar vor fi însoţite 
de un nou subprogram pentru acţiuni climatice, de patru tipuri 
noi de proiecte (integrate, de asistenţă tehnică, de construire 
a capacităţii şi pregătitoare) şi de două instrumente financiare 
(facilitatea de finanţare a capitalului natural, finanţare privată 
pentru eficienţă energetică).

Proiectele de bune practici aplică tehnici, metode şi abordări 
adecvate, de ultimă oră şi eficiente din punctul de vedere al 
costurilor, ţinând cont de contextul specific al proiectului.

Proiectele demonstrative pun în practică, testează, evalu-
ează şi diseminează acţiuni, metodologii sau abordări noi sau 
necunoscute în contextul specific al proiectului, precum contextul 
geografic, ecologic, socio-economic şi care pot fi aplicate în altă 
parte în circumstanţe similare.

Proiectele pilot aplică o tehnică sau o metodă care nu a mai 
fost aplicată sau testată anterior sau în altă parte, care oferă 
potenţiale avantaje de mediu sau climatice comparativ cu bunele 
practici actuale şi care poate fi aplicată ulterior la o scară mai 
mare, în situaţii similare.

Proiectele de informare, conştientizare şi diseminare 
sprijină comunicarea şi diseminarea informaţiei şi cresc conşti-
entizarea pentru Mediu şi Acţiune pentru climă.

Rata maximă de cofinanţare (RMC) pentru aceste patru tipuri de 
proiecte este de 60% pentru perioada 2014-2017 şi 55% pentru 
2018-2020. Totuşi, proiectele LIFE Natură şi Biodiversitate au 
o RMC de 60% pentru întreaga perioadă 2014-2020 şi până la 
75% dacă se adresează unor specii sau habitate prioritare.

Proiectele integrate implementează la un nivel teritorial extins 
(regional, multiregional, naţional, transnaţional) planuri sau stra-
tegii de mediu sau climă impuse prin legislaţia specifică de mediu 
sau climă a Uniunii, în special în domeniile natură, apă, deşeuri, 
aer, combaterea şi adaptarea la schimbările climatice. Aceste 
proiecte asigură implicarea factorilor interesaţi şi promovează 
coordonarea cu şi angrenarea suplimentară a unui instrument  
de finanţare comunitară, naţională sau privată. RMC = 60%.

Subprogramul Acţiune pentru climă are trei domenii prioritare:

Domeniul prioritar Combaterea schimbărilor climatice 
va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 
în special prin acţiuni de implementare şi dezvoltare a politi-
cilor şi legislaţiei specifice, îmbunătăţind baza de cunoştinţe, 
dezvoltând abordări integrate şi dezvoltând şi demonstrând 
tehnologii, sisteme, metode şi instrumente inovatoare.

Domeniul prioritar Adaptarea la schimbări climatice va spri-
jini eforturile de creştere a rezistenţei la schimbările climatice, 
în special prin acţiuni de implementare şi dezvoltare a politi-
cilor şi legislaţiei specifice, îmbunătăţind baza de cunoştinţe, 
dezvoltând abordări integrate şi dezvoltând şi demonstrând 
tehnologii, sisteme, metode şi instrumente inovatoare.

Domeniul prioritar Guvernanţă climatică şi informare va 
promova conştientizarea problemelor climatice, va sprijini 
comunicarea, managementul şi diseminarea informaţiilor 
privind clima, va promova conformitatea cu legislaţia privind 
clima şi va promova o mai bună guvernanţă climatică prin 
extinderea implicării factorilor interesaţi.

©
 L

IF
E0

0 
EN

V/
IT

/0
00

01
2

©
 L

IF
E0

9 
EN

V/
AT

/0
00

22
6/

H
el

ge
 B

au
er

©
 L

IF
E0

9 
N

AT
/L

T/
00

02
23

/Z
ym

an
ta

s


