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Zájmové sdružení právnických osob OK4EU
Program LIFE+
Program LIFE+ na období 2007-2013 představuje ze strany EU integrovaný přístup k financování
životního prostředí. Skládá ze tří částí LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost, LIFE+ Politika a
správa v oblasti životního prostředí a LIFE+ Informace a komunikace. Žádosti se předkládají na
národní kontaktní místo, kterým je v české republice Ministerstvo životního prostředí ČR, jsou však
posuzovány na evropské úrovni, kde probíhá také výběr projektů.

Témata výzvy pro rok 2012 jsou následující:
1. Příroda a biologická rozmanitost v rámci programu LIFE+
Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a usnadnit fungování přírodních systémů,
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin s cílem zastavit úbytek
biologické rozmanitosti EU, včetně různorodosti genetických zdrojů.
2. Politika a správa v oblasti životního prostředí v rámci programu LIFE+
Základní cíle: stabilizovat koncentraci skleníkových plynů, přispívat ke zlepšení kvality vody,
dosáhnout úrovní kvality ovzduší, které nevedou k výrazným nepříznivým dopadům na lidské
zdraví a ŽP, chránit a zajistit udržitelné využívání půdy, přispívat ke zlepšování vlivu městských
oblastí Evropy na ŽP, přispívat k rozvoji a provádění politiky týkající se hluku ve venkovním
prostředí, chemické látky: zlepšit do roku 2020 ochranu ŽP a zdraví před riziky představovanými
chemickými látkami, vytvořit informační základnu pro politiku v oblasti ŽP a zdraví, vypracovat a
provádět politiky, jejichž cílem je zajistit udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a odpady, lesy,
přispívat k rozvoji a demonstraci inovativních politických přístupů a technologií, podporovat účinné
provádění a prosazování právních předpisů Unie v oblasti ŽP a zlepšit znalostní základny pro
politiku v oblasti ŽP.
3. LIFE+ Informace a komunikace
Základní cíl: šířit informace a zvyšovat povědomí o otázkách ŽP včetně předcházení lesním
požárům a poskytovat podporu doprovodným opatřením, jako jsou informační a komunikační
činnosti a kampaně, konference a vzdělávání včetně odborné přípravy pro předcházení lesním
požárům.
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Rozpočet:
Celkový rozpočet programu LIFE+ v roce 2012 činí 276.710.000 EUR. Orientační částky
vnitrostátních finančních prostředků na rok 2012 pro Českou republiku: 5.900.374 EUR.
Nejméně 50% z této částky je určeno pro opatření na podporu ochrany přírody a biologické
rozmanitosti.
Spolufinancování:
Žadatelé mohou získat max. 50% oprávněných nákladů, ve výjimečných případech až 75%
uznatelných nákladů (zaměření na oblast č. 1).
Příjemci – žadatelé: návrhy musí být předloženy subjekty registrovanými v členských státech EU,
které jsou veřejnými nebo soukromými subjekty či institucemi (orgány veřejné správy nebo územní
samosprávy, soukromé subjekty, NNO)
Termín pro podání návrhů:
26. září 2012 návrhy projektů musí být zaslány prostřednictví elektronické aplikace eProposal
vnitrostátnímu orgánu členského státu (pro ČR je tímto orgánem Ministerstvo životního prostředí).
Vnitrostátní orgán poté předloží návrhy Komisi do 2. října 2012.
Kontaktní místo v České republice:
Markéta Konečná
Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Tel.: +420 267 12 24 47
E-mail: marketa.konecna@env.cz
Další informace:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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