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PROGRAM: LIFE – PROGRAM PENTRU MEDIU SI POLITICI CLIMATICE 2014-2020 (2 SUBPROGRAME)
CERERE GENERALĂ 2019 PENTRU FINANȚARE LIFE
BAZA JURIDICA: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:RO:PDF
DOMENII: mediu, inovare, energie, gestiune publică, economie, măsuri IMM-uri, informare, comunicare, etc.
BUGET TOTAL
ESTIMATIV

TERMENUL-LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA APLICAȚIEI

CINE POATE SOLICITA
COFINANȚARE

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

282.660.017 €
55% - 60%
cofinanțare;
pentru proiectele
înscrise în
componenta
“Natură și
biodiversitate” se
poate ajunge
până la 75%

8 iunie 2019 - proiecte de asistență tehnică;
17/19 iunie 2019– proiecte tradiționale/Mediu;
5 septembrie 2019 – proiecte integrate, ambele
subprograme;
12 septembrie 2019 – proiecte
tradiționale/Acțiune climatică;
dată anunţată ulterior – proiecte pregătitoare;
(ora 16.00 la Bruxelles pentru toate aplicațiile)

organisme publice și
private, cu și fără
profit, înregistrate în
UE: autorități publice,
organizații private,
organizații non-profit,
companii și IMM-uri,
universități, etc.

statele membre ale UE

Obiective generale:
a) să contribuie la tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării
resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice,
la protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea tendinței de
declin a biodiversității, inclusiv prin sprijinirea rețelei “Natura 2000” și abordarea
degradării ecosistemelor;
b) să îmbunătățească dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii și legislației Uniunii în
domeniul mediului și al climei, precum și să acționeze ca un catalizator și promotor al
integrării obiectivelor de mediu și climatice în cadrul altor politici și în practica din
sectoarele public și privat la nivelul Uniunii, inclusiv prin creșterea capacității acestor
sectoare;
c) să susțină o guvernanță mai bună în domeniul mediului și al climei la toate nivelurile,
inclusiv o mai bună implicare a societății civile, a ONG-urilor și a actorilor locali;
d) să sprijine punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program de acțiune pentru
mediu.
Programul Life are 2 subprograme: „Mediu" și „Politici Climatice":
Subprogramul MEDIU, căruia i se vor aloca prin această cerere circa 224 960 000 €, are 3
domenii prioritare:
• mediu și utilizarea eficientă a resurselor;
• natură și biodiversitate;
• guvernanță și informare în domeniul mediului.
Subprogramul POLITICI CLIMATICE, căruia i se vor aloca circa 57.700.000 €, are 3
domenii prioritare:
• atenuarea schimbărilor climatice – 29,5 mil €;
• adaptarea la schimbările climatice – 24 mil €;
• guvernanṭă și informare în domeniul climei – 4,2 mil €

Informații suplimentare:
✓ Planul de lucru al
Comisiei 2018-2020 este
disponibil în română pe
pagina oficială a Jurnalului
Oficial al UE.
✓ Comisia acordă o atenție
deosebită proiectelor
transnaționale. Propunerile
cu această abordare vor fi
favorizate în cazul în care
cooperarea transnațională
între statele membre este
esențială pentru a garanta
atingerea obiectivelor
proiectului.
✓ Pentru proiectele
tradiționale ale componentei
Mediu și pentru cele
integrate există 2 faze de
evaluare, în prima etapă se
depune doar o notă de
concept de 10 pagini.
✓ Proiectele care privesc
acţiunile pregătitoare se pot
depune
numai
pentru
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Programul de lucru al CE 2018-2020 prevede priorități specifice pentru fiecare componentă
a celor 2 subprograme.
Tipuri de proiecte, acțiuni finanțate:
Există 5 tipuri de proiecte care pot beneficia de cofinanțare prin Life:
1. Proiecte tradiționale: cele mai bune practici, proiecte pilot, proiecte de informare și
sensibilizare cu privire la prioritățile de date,
2. Proiecte pregătitoare care se adresează nevoilor specifice identificate de către
Comisia Europeană în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor europene asupra
mediului și climei – pachet informaţional şi buget publicate în curând,
3. Proiecte integrate: punerea în aplicare a strategiilor privind clima și mediul impuse de
legislația UE la scară largă (regională, multi-regională, națională și transnațională);
Proiectele integrate au un buget separat de cele tradiţionale şi acesta este indicat în mod
estimativ la 17 mil €,
4. Proiecte de asistență tehnică: sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte
integrate – pachet informaţional şi buget publicate în curând
5. Proiecte pentru capacitatea administrativă.
Atenție! Fiecare ghid al beneficiarului anunță noutățile pentru cererea din 2019.

subprogramul MEDIU.
✓ O zi de informare la
Bruxelles va fi organizată pe
30 aprilie a.c. Detalii aici.
Este foarte important pentru
cei care participă la această
reuniune cu scopul de a
participa efectiv la cerere, ca
partener
sau
solicitant
principal, să rezerve întâlniri
directe, organizate după
modelul B2B, cu experţi de
la EASME şi CE sau cu alţi
potenţiali
parteneri
şi
solicitanţi principali. Aceste
întâlniri fac parte din ziua de
informare şi vor avea loc
după-amiaza. Rezervările
vor fi disponibile pe pagina
oficială a zilei de informare.

✓ Solicitanții pentru
proiecte tradiționale trebuie
Acțiuni care pot fi finanțate:
să folosească aplicația
(a) informare și comunicare, inclusiv campanii de sensibilizare. Resursele financiare eProposal Web. Pentru
alocate activităților de comunicare acoperă și comunicarea instituțională a priorităților celelalte tipuri de proiecte,
politice ale Uniunii, precum și comunicarea stadiului de punere în aplicare și transpunere trebuie utilizată aplicația
a principalelor acte legislative ale Uniunii în domeniul mediului și al climei;
menționată în pachetul
(b) studii, anchete, modelare și elaborare de scenarii;
informațional corespunzător.
(c) pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, verificarea și evaluarea proiectelor,
✓ Autoritatea Contractantă
politicilor, programelor și a legislației;
(d) ateliere, conferințe și reuniuni;
recomandă cu tărie folosirea
(e) colaborare în rețea și platforme destinate schimbului de bune practici;
limbii engleze pentru
(f) orice alte activităṭi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale.
completarea părții tehnice a
aplicației, în special a celei
financiare.
Sursă de informare:

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană (DG Mediu) și Agenția executivă pentru IMM-uri - EASME,
Bruxelles.
Pentru consiliere privind această cerere de propuneri, Comisia recomandă contactarea
directă a Punctului Național de Contact. Detalii aici.
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Pentru România:
Direcţia Accesare Fonduri Externe, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Marisanda Pîrîianu
B-dul. Libertății, Nr. 12, Sector 5,
RO- București 040129
Tel: +40 21 408 95 87
Fax: +40 21 408 96 22
Mobil: +40 756 08 99 72
E-mail: marisanda.piriianu@mmediu.ro
Baze de date pentru căutări de parteneri:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/partner-search
Enterprise Europe Netwok: https://een.ec.europa.eu/
CARE- Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
http://partnersearch.ncps-care.eu/NCPs_CaRE_Partnersearch_Home
C-Energy2020: http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
Bază de date pentru proiecte Life deja finanţate:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
adresă generală pentru întrebări: easme-life@ec.europa.eu
IT helpdesk - env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu

