Програма LIFE+ на Европейската
Комисия
възможности за финансиране на
дейности по опазване на околната
среда и биоразнообразието и
действия по климата.
Панаир на българските билки - 6 и 7 ноември 2015 г., гр. Пловдив

• ПРОГРАМА LIFE
Програма LIFE+ е финансов
инструмент на ЕС за подкрепа на
проекти, свързани с околната среда,
опазването на природата и
действията по климата.
Програмата се изпълнява в
съответствие с Регламент (ЕС) №
1293/2013 , който е публикуван в
Официалния вестник (Official Journal)
L 347/185 от 20.12.2013 г

Настоящият програмен период е 2014-2020 г.
Този период е разделен на два програмни
периода, а именно 2014-2017 и 2018-2020.
С решение на Комисията от 19.03.2014 г.
беше приета Многогодишна работна
програма за първия програмен период 20142017.
Общият бюджет за финансиране на проекти
по време на първия програмен период е:
-1.1 млрд. евро за под-програмата за Околна
среда и
- 0.36 млрд. евро за под-програмата за
действията по Климата.

Програма LIFE+ 2014-2020 г. е разделена на
две под-програми:
Под-програма за Околна среда – има три
приоритетни области:
- Околна среда и ресурсна ефективност;
- Природа и биологично разнообразие;
- Управление и информация, свързани с
околната среда.
Под-програма за действия по Климата:
- Смекчаване на изменението на климата;
- Адаптация към изменението на климата;
- Управление и информация.

Структура на управление
Програма LIFE на ЕС е централизирана програма, т.е. се
управлява пряко от Европейската комисия. Крайното
решение относно избирането и финансирането на
дадено проектно предложение се взима от Европейската
комисия с помощта на Комитет по всяка от двете подпрограми, съставен от представители на всички страничленки.
Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и
международно сътрудничество" в Министерство на
околната среда и водите е Национално звено за контакт
по Програмата за България.
Дирекцията предоставя информация и дава консултации
на кандидатите относно приоритета на техните проектни
идеи, потенциалната възможност за тяхното
финансиране, както и конкретни инструкции при
попълването на пакета с документи за кандидатстване.

Бенефициенти
Основни бенефициенти по Програма LIFE+ са
публични или частни органи и организации,
държавни институции, неправителствени
организации.
Финансова рамка:
Общият бюджет на Програмата за период
2007-2013 е 2.143 милиарда евро. От тях 78%
са за съ-финансиране на безвъзмездни
помощи за проекти и до 22% са за оперативни
разходи на Генерална Дирекция
“Околна среда”.

В България, към настоящия момент, са
финансирани общо 18 проекта по Програма
LIFE + от предишния програмен период. Два
са фокусирани върху нововъведения в
екологията, 15 върху опазване на природата.
Тези проекти представляват обща
инвестиция от 30 милиона евро, от които 17
милиона евро са предоставени от
Европейския съюз.
«Популяризиране на устойчиво ползване на
билките в България» - първи и единствен до
момента в България проект по LIFE+ в област
„Информация и комуникации“ – за
период от 30 месеца и краен срок
м. март 2016 г.

22 май – Международен ден на биологичното
разнообразие
Зелена седмица 3-5.6.2015 с мото
Природата – нашето здраве, нашето богатство
Best of the best – класацията на проектите,
приключили през 2014 г. включва 2
български проекта:
- за малките защитени територии е в
десетте най-добри (фотосите са от него)
- и за грабливите птици – в 5-те найдобри от най-добрите.

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/b
estnat2014/index.htm

Успех до и на финала с
пожелание –

при награждаването на проектите за 2016 г.
„Популяризиране на устойчиво ползване на
билките в България“ да бъде широко
популяризиран от медийните партньори, че е
класиран за най-добър от най-добрите!
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