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PROGRAM: LIFE – PROGRAM PENTRU MEDIU SI POLITICI CLIMATICE 2014-2020
TITLUL CERERII: ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PROIECTE INTEGRATE
REFERINṬĂ: LIFE-TA-2019
DOMENII: mediu, inovare, gestiune publică, achiziţii publice ecologice, educaţie, infrastructură verde, resurse, etc.
BUGET TOTAL
ANUNŢAT

TERMEN-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAŢIILOR

1.280.000 € ;
se acordă maximum
55% cofinanţare şi
până la
100.000€/proiect

12 iunie 2019

CINE POATE SOLICITA COFINANŢARE

organisme publice ṣi private înregistrate statele membre ale UE
în UE:
• autorităṭi publice locale, regionale şi
naţionale;
• organizaṭii private;
• organizaṭii non-profit,
• organizaţii internaţionale, etc.

Aspecte generale şi obiectiv:
Asistența Tehnică (AT) furnizează, prin subvenții, sprijin financiar pentru a ajuta
candidații să pregătească proiectele integrate (PI) ale programului LIFE.
Proiectele integrate (PI) – aşa cum sunt definite de Regulamentul LIFE - sunt proiecte de
punere în aplicare pe scară largă teritorială, în special la nivel regional, multi-regional,
național sau transnațional, a anumitor planuri sau strategii specifice de mediu sau politici
climatice solicitate prin legislația specifică a Uniunii privind mediul sau schimbările climatice,
dezvoltate în conformitate cu alte acte ale Uniunii sau de către autoritățile statelor membre,
în special în ariile acoperite de domeniul natură, incluzând, printre altele, rețeaua de
management „Natura 2000”, apa, deșeurile, aerul, atenuarea schimbărilor climatice şi
adaptarea la acestea, asigurând în același timp implicarea părților interesate și promovarea
coordonării lor și mobilizarea a cel puțin unei alte surse de finanțare a Uniunii, națională sau
privată relevantă.
De reţinut este faptul că obiectivul unui proiect de asistență tehnică este prezentarea unei
propuneri pentru un proiect integrat. Beneficiarul coordonator ar trebui să prezinte o
propunere PI completă înainte de sfârșitul proiectului de AT.
În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul LIFE, sprijinul din partea Programului ar
trebui să fie "complementar altor instrumente financiare ale Uniunii", iar suprapunerile
financiare să fie evitate. Sursele complementare includ, printre altele, Fondul European de
Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de coeziune, Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Programul cadru pentru competitivitate și inovație, Fondul
European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime și Programul Orizont 2020.
Teme şi priorităţi:
1. Mediu – buget max: 400.000€;
2. Natură – buget max:580.000€;

ELIGIBILITATE ṬĂRI/REGIUNI

Informaţii suplimentare:
✓ Propunerile pot fi
scrise în oricare limbă a
UE, dar pentru partea
tehnică, în special
formularul B1, Autoritatea
de Contractare solicită
folosirea limbii engleze.
✓ Un beneficiar
coordonator care are deja
în curs un proiect LIFE de
consolidare a capacităților
nu va fi eligibil pentru un
proiect de asistență
tehnică și vice-versa.
✓ Scopul unui proiect de
asistență tehnică este de a
pregăti o cerere de proiect
integrat, solicitanții trebuie
să citească mai întâi liniile
directoare pentru
proiectele integrate în cele
două subprograme.
✓ Solicitanții ar trebui să
se asigure că planul,
strategia sau foaia de
parcurs vizate vor fi
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3. Adaptare la schimbarea climatică – buget max: 130.000€;
4. Atenuarea schimbărilor climatice – buget max:130.000€.
Printre acțiunile finanțate:
- recrutarea de personal nou și formare pentru elaborarea unei propuneri PI LIFE;
- contractarea unui ajutor extern pentru a elabora o propunere de proiect integrat;
- colectarea de informații pentru pregătirea unei propuneri PI;
- networking, consultare și coordonare pentru pregătirea, elaborarea și punerea în aplicare a
unui PI;
- coordonarea cu părțile interesate care vor fi implicate în proiectul integrat;
- elaborarea de planuri de finanțare, atunci când aceste planuri nu fac deja parte din
strategia sau planul țintă;
- scrierea propriu-zisă a propunerii de proiect integrat.
Surse de informare:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-technical-assistance-projects
ghid al programului Life:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/life/guide/life-guideapplicants_en.pdf
Instituție responsabilă şi gestionarea depunerii aplicaţiilor:
Agenţia executivă EASME de la Bruxelles
Detalii sau întrebări referitoare la această cerere la adresa:
EASME-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu
Informaţii pentru probleme IT legate de depunerea online a aplicaţiei:
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html
Cererile trebuie depuse electronic prin intermediul Sistemului de transmitere electronică a
Portalului participantului. Depunerea pe hârtie nu mai este posibilă. Aplicațiile (inclusiv
anexele și documentele justificative) trebuie depuse folosind formularele furnizate în cadrul
Sistemului de transmitere electronică (nu documentele disponibile pe pagina cererii acestea sunt doar pentru informare).

eligibile pentru un proiect
integrat. Rețineți că,
printre altele, planul de
acțiune, strategia sau foaia
de parcurs ar trebui să fie
adoptate până la data
depunerii propunerii pentru
proiectul integrat, care, în
mod implicit, va fi înainte
de data de încheiere a
proiectului de asistență
tehnică.
✓ Toată implementarea
acțiunilor ar trebui să
contribuie la obiectivul de
elaborare a unei propuneri
de proiect integrat.
✓ Proiectele de asistenţă
tehnică nu pot demara
înainte de 1 noiembrie
2019, iar durata lor nu ar
trebui să depășească 2
ani.
✓ Este important să se
rețină că, dacă o agenție
asociată beneficiarului
efectuează administrarea
tehnică și/sau financiară a
proiectului, acest organism
TREBUIE să fie considerat
beneficiar asociat al
proiectului, astfel încât
costurile să fie eligibile
pentru cofinanțare.
✓ Pentru proiectele LIFE,
Comisia Europeană
recomandă cu insistenţă
achiziţiile publice
ecologice; detalii aici .

