
KH
-02-14-418-SV-N

Ett nytt LIFE-program
Efter mer än 22 år, 3,46 miljarder euro och 4 170 LIFE-
projekt fortsätter EU:s finansieringsinstrument för miljön 
att medfinansiera projekt som inbegriper naturbevarande 
projekt, miljöprojekt samt klimatåtgärdsprojekt.

Ett större program
LIFE:s budget för perioden 2014-2020 är högre än någonsin 
tidigare: 3,46 miljarder euro.

Ett växande program
Förutom de traditionella LIFE-projekten finns det nu fyra 
nya projekttyper (integrerade, tekniskt stöd, kapacitets-
uppbyggande, förberedande) och två finansieringsverktyg 
(finansieringsmekanismen för naturkapital, privat finansiering 
för energieffektivitet).

Engagera dig - skicka in en LIFE-ansökan!
Varje år efterlyser man projektförslag: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

Vem kan delta i ett LIFE-projekt? 
Alla offentliga eller privata organ som är etablerade i EU kan 
söka bidrag från LIFE som samordnande eller medsökande 
stödmottagare. Det är möjligt att vara stödmottagare som 
samordnar projekt om ni är etablerade utanför EU, men endast 
om ert land har upprättat ett särskilt avtal med EU (se artikel 
5 i LIFE:s regelverk). Juridiska personer utanför EU får endast 
delta i projekt om projektets samordnande stödmottagaren 
är baserad i EU och verksamheten, för vilken de är ansvariga 
och som utförs utanför EU, är nödvändiga för att uppnå EU:s 
miljö- och klimatmål och för att säkerställa att de aktiviteter 
som utförs inom EU är effektiva (se artikel 6).

Vart kommer LIFE-pengarna att gå?
Av de 3,46 miljarder euro som har tilldelats till LIFE går 2,59 
miljarder euro till delprogrammet Miljö och 0,86 miljarder 
euro går till delprogrammet Klimatpolitik. Minst 2,8 miljarder 
euro (81 % av den totala budgeten) är öronmärkta för LIFE-
projekt som får stöd genom verksamhetsbidrag eller innova-
tiva finansieringsinstrument. Ungefär 0,7 miljarder euro går 
till integrerade projekt. Minst 55 % av budgetresurserna som 
tilldelas projekt som stöds genom verksamhetsbidrag i delpro-
grammet Miljö användas till projekt som stöder naturskydd 
och biologisk mångfald. Maximalt 0,62 miljarder euro kommer 
att användas direkt av delprogram Miljö och delprogram 
Klimatpolitik för politikutveckling och verksamhetsbidrag.

De belopp som finns tillgängliga finns definierade i det fleråriga 
arbetsprogrammet (2014-2017). Indikerande årliga anslag för 
varje medlemsstat tillämpas fortsättningsvis för alla projekt-
typer (förutom integrerade projekt) som väljs ut till delpro-
grammet Miljö fram till 2017. Därefter baseras urvalet endast 
på meriter.

Vem förvaltar LIFE?
Europakommissionen (Miljöavdelningen och Klimatpolitiska 
avdelningen) förvaltar LIFE-programmet. Kommissionen har 
delegerat implementeringen av många komponenter i LIFE-
programmet till genomförandeorganet för små och medelstora 
företag (EASME). Utomstående experter anlitas för att stödja 
kommissionens avdelningar och/eller genomförandeorganet 
i deras arbete. Den europeiska investeringsbanken kommer 
att förvalta de två nya finansieringsinstrumenten (NCFF och 
PF4EE).

Hur kan jag lära mig mer om LIFE?
Läs denna folder.

Besök LIFE:s hemsida:  
http://ec.europa.eu/life.

Läs mer om LIFE-projekten:  
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Läs mer om LIFE i respektive land:  
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

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

Läs LIFE:s fleråriga arbetsprogram: 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp

Kontakta din nationella kontaktpunkt: 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/
index.htm

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

Kontakta Europakommissionen:  
env-life@ec.europa.eu; clima-life@ec.europa.eu
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LIFE-programmet är  
EU:s finansieringsinstrument för  

miljö- och klimatprojekt,  
som fördelar 3,46 miljarder euro  

i projektstöd under 2014-2020.

ec.europa.eu/life

© LIFE06 NAT/B/000085/Marc Slootmaekers

©
 L

IF
E0

8 
EN

V/
E/

00
01

01

Miljö

LIFE
programmet

ec.europa.eu/life


LIFE:s två delprogram: Miljö och Klimatpolitik

Delprogrammet Miljö har tre prioriteringsområden:

Prioriteringsområdet Miljö och Resurseffektivitet kommer 
att utveckla, testa och demonstrera bästa praxis, lösningar 
och integrerade metoder för miljöutmaningar, samt förbättra 
den relaterade kunskapsbasen. 

Prioriteringsområdet Natur och Biologisk mångfald kommer 
att utveckla, testa och demonstrera bästa praxis, lösningar 
och integrerade metoder för att bidra till utvecklingen och 
implementeringen av politik och lagstiftning kring biologisk 
mångfald, samt förbättra den relaterade kunskapsbasen.

Prioriteringsområdet Miljöstyrning och miljöinformation 
kommer att arbeta för att främja ökad medvetenhet om 
miljörelaterade frågor, stöda kommunikation, hantering och 
spridning av miljöinformation samt främja miljöstyrning 
genom att bredda intressenternas engagemang.

Projekt för tekniskt stöd erbjuder verksamhetsstöd för att 
hjälpa sökande att förbereda integrerade projekt. MCR = 60 %.

Projekt för kapacitetsuppbyggnad erbjuder verksamhets-
stöd för att möjliggöra för medlemsstater att delta mer 
effektivt i LIFE-programmet. MCR = 100 %.

Förberedande projekt stöder specifika behov för utveckling 
och implementering av unionens miljö- eller klimatpolitik och 
-lagstiftning. MCR = 60 %.

Driftbidragsstöd stöder driftkostnader och administrativa 
kostnader för icke-vinstdrivande organisationer som är aktiva 
inom miljöområdet eller klimatåtgärder på EU-nivå. MCR = 70 %.

Finansieringsmekanismen för naturkapital (NCFF 
- Natural Capital Financing Facility) är ett nytt finansierings-
instrument som erbjuder finansieringsmöjligheter i form av 
lån eller kapitalinvesteringar för inkomstgenererande eller 
kostnadsbesparande projekt som främjar bevarandet av 
naturkapital, inklusive projekt som syftar till anpassning vid 
klimatförändringar.

Privat finansiering för energieffektiva instrument 
(PF4EE) är ett nytt finansieringsinstrument som erbjuder 
investeringslån till energieffektiva projekt som är prioriterade 
i de nationella åtgärdsplanerna för energieffektivitet.

En ökad bredd av LIFE-projekt

LIFE:s universellt erkända framgång baseras på ”traditionella” 
LIFE-projekt kring natur, mångfald, miljö och information. Dessa 
bästa praxis-, demonstrations-, pilot- och medvetenhetshö-
jande projekt fortsätter. De får nu sällskap av ett helt nytt 
delprogram för klimatåtgärder, fyra nya typer av projekt (inte-
grerade, tekniskt stöd, kapacitetsuppbyggande, förberedande) 
och två finansieringsinstrument (finansieringsmekanismen för 
naturkapital, privat finansiering för energieffektivitet).

Bästa praxis-projekt tillämpar lämpliga, kostnadseffektiva 
och toppmoderna tekniker, metoder och tillvägagångssätt som 
tar hänsyn till projektets specifika kontext.

Demonstrationsprojekt tillämpar i praktiken, testar, utvär-
derar och sprider åtgärder, metoder och tillvägagångssätt som 
är nya eller okända i projektets specifika kontext, såsom den 
geografiska, ekologiska, socioekonomiska kontexten, som kan 
tillämpas på andra håll under liknande omständigheter.

Pilotprojekt tillämpar en teknik eller metod som inte har 
tillämpats eller prövats förut, eller någon annanstans, som 
erbjuder potentiella miljö- eller klimatfördelar jämfört med 
aktuell bästa praxis och som sedan kan tillämpas i större skala 
i liknande situationer.

Projekt för information, ökad medvetenhet och kunskaps-
spridning syftar till att stödja kommunikation, spridning av 
information samt medvetenhetshöjande insatser kring miljö- 
och klimatåtgärder..

Maximal medfinansieringsnivå (MCR) för dessa första fyra 
projekttyper är 60 % för perioden 2014-2017 och 55 % för 
2018-2020. LIFE projekt för natur och biologisk mångfald har 
däremot ett MCR på 60 % för hela perioden 2014-2020, och 
upp till 75 % om de inriktas på prioriterade arter eller habitat.

Integrerade projekt implementerar miljö- eller klimatplaner 
eller -strategier i större territoriell skala (regional, multiregional, 
nationell, transnationell) när detta krävs på grund av specifik 
miljö- eller klimatlagstiftning i unionen. Projekten är framförallt 
inom områdena natur, vatten, avfall, luft samt begränsning av 
och anpassning till klimatförändring. De säkerställer involvering 
av intressenter och främjar koordinering med och mobilisering 
av minst en annan relevant finansieringskälla: EU, nationell eller 
privat.  MCR = 60 %.

Delprogrammet Klimatpolitik har tre prioriteringsområden:

Prioriteringsområdet Begränsning av miljöförändring 
kommer att bidra till minskning av utsläpp av växthusgaser, 
framför allt genom att bidra till implementering och utveckling 
av relaterad politik och lagstiftning, förbättra kunskapsbasen, 
utveckla integrerade metoder samt utveckla och demonstrera 
innovativa tekniker, system, metoder och instrument.

Prioriteringsområdet Klimatanpassning kommer att ge stöd 
åt insatser för att öka återhämtningsförmågan vid klimat-
förändring, framför allt genom att bidra till implementering 
och utveckling av relaterad politik och lagstiftning, förbättra 
kunskapsbasen, utveckla integrerade metoder samt utveckla 
och demonstrera innovativa tekniker, system, metoder och 
instrument.

Prioriteringsområdet Klimatstyrning och klimatinforma-
tion kommer att arbeta för att främja ökad medvetenhet om 
klimatrelaterade frågor, stötta kommunicering, hantering och 
spridning av klimatinformation, främja effektivare efterlevnad 
av klimatlagstiftning samt främja bättre klimatstyrning genom 
att bredda intressenternas engagemang.
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