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PARTEA 1

CE ESTE LIFE+? 
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PROGRAMUL LIFE+ 

“Instrument financiar pentru mediu”
Cofinanţarea conservării naturii şi a celorlalte domenii de
mediu de interes european (ex. apă, deşeuri, schimbări
climatice)
Cofinanţarea activităţilor de informare
şi comunicare privind mediul
Al 6-lea Program de Acţiune pentru
Mediu al UE
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LIFE+ ÎN CIFRE (1) 

LIFE a fost ȋnfiinţat ȋn 1992
Peste 3700 proiecte ȋn UE, ţările candidate, 
ȋn curs de adeziune sau vecine
Buget peste 2,8 miliarde €
Autorităţile publice şi agenţiile de dezvoltare 
sunt principalul beneficiar
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LIFE+ ÎN CIFRE (2) 

Durata: 01.01.2007 - 31.12.2013
Buget: peste 2 miliarde €
Buget pentru 2013: 278 milioane €
Distribuţia bugetului

� 78% pentru finanţarea proiectelor, din care
� ≥50% pentru natură şi biodiversitate
� 15% ţintă pentru proiectele transnaţionale
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CELE TREI COMPONENTE

LIFE+ Natură şi Biodiversitate 
LIFE+ Guvernare şi Politici de Mediu
LIFE+ Informare şi Comunicare
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LIFE+ NATURĂ ŞI BIODIVERSITATE

Are scopul de a contribui la implementarea
politicii şi legislaţiei UE privind natura şi
biodiversitatea
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Un proiect poate fi NUMAI:
•LIFE+ Natura SAU
•LIFE+ Biodiversitate
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LIFE+ NATURA
Obiectiv: contribuie la implementarea Directivelor 
“Păsări” şi “Habitate” (Directivele Consiliului 
79/409/CEE şi 92/43/CEE) 
Abordare: trebuie să fie proiecte de bune practici
şi/sau demonstrative
Ţintă: investiţii durabile pe termen lung în siturile 
Natura 2000 şi acţiuni de conservare a speciilor şi 
habitatelor menţionate în Directivele “Păsări” şi 
“Habitate”

2013 Prezentare LIFE+ 8



92013 9

LIFE+ BIODIVERSITATE
Obiectiv: contribuie la implementarea obiectivelor stipulate în
Comunicarea Comisiei “O strategie UE în domeniul
biodiversităţii pentru 2020”
Abordare: trebuie să fie proiecte demonstrative şi/sau
inovatoare
Ţintă: demonstrarea viabilităţii măsurilor şi practicilor ce 
contribuie la stoparea pierderii de biodiversitate în UE, altele 
decât cele privind implementarea obiectivelor din Directivele 
“Păsări” şi “Habitate”
Proiectele NU trebuie sa fie o extindere a proiectelor de tip 
LIFE+ Natura
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LIFE+ BIODIVERSITATE

O propunere care constă ȋn mare parte
din acţiuni de bună practică va fi respins
Propunerile trebuie să fie compatibile cu 
strategiile naţionale şi/sau regionale
privind diversitatea, unde este aplicabil
Propunerile trebuie să adreseze habitate
naturale şi/sau faună/floră sălbatice
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LIFE+ GUVERNARE 
ŞI POLITICI DE MEDIU 

Obiectiv: implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicilor şi
legislaţiei UE privind mediul
Abordare: acţiuni demonstrative şi/sau inovatoare
Ţintă: să asigure legătura dintre rezultatele cercetării şi dezvoltării şi
implementarea acestora pe scară largă şi promovarea soluţiilor
inovatoare de interes public
Acţiuni privind schimbările climatice, apă, aer, sol, mediu urban,
zgomot, substanţe chimice, mediu şi sănătate, deşeuri şi resurse
naturale, păduri, inovaţii şi abordări strategice
Monitorizarea pe scară largă, unitară, cuprinzătoare şi pe termen lung
a interacţiunilor dintre pădure şi mediu
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LIFE+ GUVERNARE 
ŞI POLITICI DE MEDIU 

Propunerile NU trebuie să includă:
� Activităţi de cercetare şi dezvoltare 

tehnologică
�Studii care nu adresează ȋn mod specific 

obiectivul propunerii
�Dezvoltarea de capacităţi industriale
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LIFE+ INFORMARE ŞI COMUNICARE

Obiectiv: campanii de comunicare şi conştientizare şi
acţiuni pentru implementarea, actualizarea şi dezvoltarea
politicii şi legislaţiei europene de mediu
Obiectiv suplimentar: campanii de conştientizare şi
activităţi de instruire/formare pentru prevenirea incendiilor
ȋn păduri
Caracteristică: comunicare şi conştientizare cu vizibilitate
foarte mare a unei probleme de mediu bine definită
NU trebuie să fie proiecte inovatoare sau demonstrative
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LIFE+ INFORMARE ŞI COMUNICARE

Propunerile NU trebuie să includă:
Investiţii ȋn infrastructuri de mari proporţii
Achiziţii de terenuri
Activităţi de cercetare şi dezvoltare tehnologică
Activităţi de lobby pentru ONG-uri
Marketing pentru diverse produse
Protejarea proprietăţii intelectuale
Proceduri de ȋnregistrare EMAS sau Ecolabel
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CELE TREI MODELE DE ABORDARE

Cele mai bune practici 
Demonstrativ
Inovator
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Caracterul proiectului



CELE TREI MODELE DE ABORDARE(1)

Cele mai bune practici
… aplicarea tehnicilor şi metodelor celor mai avansate,
adecvate şi avantajoase din punct de vedere economic pentru
conservarea speciilor/habitatelor
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� Cele mai bune practici NU se vor testa şi
evalua în cadrul proiectului, deoarece ele
se utilizează deja
� Acţiunile de monitorizare sunt obligatorii 



CELE TREI MODELE DE ABORDARE(2)

Caracterul demonstrativ
… punerea în practică, testarea, evaluarea şi diseminarea
acţiunilor şi a metodelor neuzuale sau care aduc un plus de
noutate în contextul specific proiectului şi care ar trebui
aplicate pe scară mai largă, în situaţii similare
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� Monitorizarea, evaluarea şi diseminarea
sunt părţi integrante ale abordării
demonstarive a proiectului



CELE TREI MODELE DE ABORDARE(3)

Caracterul inovator 
… aplicarea unei tehnici de conservare sau a unei metode ce
nu a mai fost experimentată/testată anterior sau în altă parte şi
care prezintă potenţiale avantaje în comparaţie cu bunele
practici utilizate în prezent
… trebuie să fie inovator la nivelul UE
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ESTE PROGRAMUL LIFE+ POTRIVIT 
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ?(1)

Alegerea uneia din cele trei componente 
Instrument cu o abordare ascendentă
Valoare europeană adăugată
Valoarea medie a finanţării este de 1 million €
(contribuţia UE)
Durata medie a proiectului - între 2 şi 5 ani
Cofinanţarea maximă de 50% (excepţii pentru 
proiectele LIFE+ Natura)

2013 1919Prezentare LIFE+



202013 20

ESTE PROGRAMUL LIFE+ POTRIVIT 
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ?(2)

Acţiuni numai pe teritoriul UE (două excepţii)
Beneficiarii pot fi entităţi publice sau private, actori sau 
instituţii înregistrate în UE
Nu este obligatoriu ca alţi parteneri să fie implicaţi
Priorităţile naţionale
Avantajele participării într-un proiect LIFE+
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ALTE PROGRAME CE POT FI MAI 
POTRIVITE PENTRU DVS.(1)

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
� http://ec.europa.eu/agriculture/fin/index_en.htm

Fondul European pentru Dezvoltare Regională
� http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_en.htm
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Programul Cadru pentru Competitivitate şi Inovaţii (CIP)

CIP Eco-Inovaţie: 
• finanţează proiecte pilot şi cele privind replicarea

rezultatelor pe piaţă
• centrat pe IMM-uri; LIFE+ centrat pe autorităţile 
şi beneficiile publice

Există o strânsă coordonare între cele două programe.
Agenţia Europeană pentru Competitivitate şi Inovaţie (EACI): 

http://ec.europa.eu/environment/eco-nnovation/index_en.htm

ALTE PROGRAME CE POT FI MAI 
POTRIVITE PENTRU DVS.(2)
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ALTE PROGRAME CE POT FI MAI 
POTRIVITE PENTRU DVS.(3)

Al 7-lea Program Cadrul pentru Cercetare (FP7)

� http://cordis.europa.eu/fp7

Instrumentul Financiar pentru Protecţie Civilă 

� http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm

Fondul de Coeziune

� http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm

Fondul European pentru Pescuit

� http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff
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UNDE PUTEŢI GĂSI 
RĂSPUNSURILE LA ÎNTREBĂRI 

Ghidurile pentru Solicitanţi
Ghidul de evaluare
Dispoziţiile Comune
Autoritatea naţională
Website-ul LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life/
Forumul de pe website-ul LIFE : 
http://www.lifecommunity.eu/
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MOTIVE CARE DUC LA 
RESPINGEREA APLICAŢIILOR

Mai puţin de 25% acţiuni concrete de conservare
(NAT/BIO)
Caracterul demonstrativ sau inovativ insuficient
dezvoltat (BIO/ENV)
Neadresarea unei probleme specifice de mediu
(INF)
LIFE+ nu este instrumentul adecvat propunerii

2013 25Prezentare LIFE+



…REŢINEŢI (1)…
Citiţi cu atenţie ghidul aplicantului
Expuneţi ideile ȋn mod clar, concret şi concis; se 
evaluează propunerile primite, nu eventualul potenţial 
al unei idei
Asiguraţi coerenţa financiară şi eficienţa economică
Nu includeţi acţiuni care nu au legătură directă cu 
obiectivele propunerii
Citiţi despre sau discutaţi cu beneficiari ai unor
proiecte LIFE trecute sau ȋn curs de derulare
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…REŢINEŢI (2)…
LIFE+ NU finanţează:
� Măsuri compensatorii legate de Art. 6 din Directiva Habitate
� Acţiuni recurente
� Acţiuni care pot fi finanţate prin alte instrumente financiare 

ale UE (fonduri structurale, de coeziune sau PAC)
� Proiecte de cercetare

Nu uitaţi: competiţia este strȃnsă! (1159 aplicaţii
primite ȋn 2012!) Procedura de selecţie este foarte 
strictă, iar propunerile sunt evaluate ȋn cel mai mic 
detaliu
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LIFE ÎN ROMÂNIA (1)
Prezent în România din 1999
61 de proiecte (dintre care 21 pe componenta
Mediu, 38 pe componenta Natură și 2 pe
Informare-Comunicare)
În derulare: 8 proiecte ENV, 14 proiecte NAT/BIO 
şi 2 proiecte INF
Total buget: 47,5 milioane €, din care 26 milioane 
€ co-finanţare LIFE
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LIFE ÎN ROMÂNIA (2) - statistici
Propuneri de 

proiecte
Proiecte 
selectate

Alocaţie
naţională

orientativă
(milioane €) 

Co-finanţare
LIFE

(milioane €) 

2007 13 4 8,1 1,9

2008 9 5 9 4

2009 10 2 10,8 1,2

2010 23 6 10,6 3,3

2011 34 4 11,2 5

2012 10 Selecţie în
curs

11,6
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PARTEA 2

VIITORUL LIFE
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LIFE ar trebui utilizat ca un catalizator
LIFE ar trebui să promoveze implementarea și
integrarea aspectelor de mediu și a acţiunii climatice
ȋn alte politici şi practici ale statelor membre → 
sinergii cu alte fonduri UE
Accent pe o mai bună guvernare
Legătură specifică cu priorităţile UE: utilizare eficientă 
a resurselor, pierderea biodiversităţii şi adaptarea la 
schimbările climatice
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OBIECTIVE



Comunicarea Comisiei Un buget pentru 
Europa 2020 privind cadrul financiar multianual 
pentru 2014-2020 COM(2010)500 final

abordează mediul și politicile climatice ca 
parte integrantă a principalelor 
instrumente și intervenții

Propunerea Comisiei de Regulament privind 
instituirea unui program pentru mediu și 
politici climatice COM(2011)874 final
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BAZA LEGALĂ



Propunere: 3,6 miliarde € (doar 0,3% din totalul
bugetului UE)
Sub-programul ‘Politici climatice’: 900 milioane €
� proiecte pilot şi demonstrative de mică amploare axate

pe 2 domenii prioritare:
�Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (atenuare)
�Eorturi privind o rezistenţă mai bună la schimbările climatice 

(adaptare)

Sub-programul ‘Mediu’: 2,7 miliarde €
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STRUCTURA NOULUI 
PROGRAM



3 domenii prioritare
� Biodiversitate → Natura 2000; aspecte mai largi legate de

biodiversitate
→ 50% din buget

� Mediu și utilizarea eficientă a resurselor →
implementarea legislatiei de mediu; elaborarea, testarea şi
demonstrarea unor abordări şi soluţii la problemele de
mediu

� Guvernanță și informare → platforme pentru schimburile
de bune practici, diseminarea cunoștințelor în vederea
procesului decizional, campanii de sensibilizare
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SUB-PROGRAMUL MEDIU



2 elemente de noutate: 
Programe de lucru multianuale → definirea priorităţilor
Proiectele Integrate

� vor funcționa la scară teritorială mare (în special la nivel regional,
multiregional sau național și transsectorial)

� se vor axa în primul rând pe punerea în aplicare planurilor și programelor 
legate de Directiva „Păsări” și de Directiva „Habitate”, de Directiva-cadru 
privind apa și de legislația din domeniul deșeurilor și al calității aerului; 
proiecte legate de adaptarea la şi diminuarea schimbărilor climatice

� mobilizarea altor fonduri UE va fi un element cheie
� includerea tuturor părţilor interesate

� + Proiecte ‘tradiționale’
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INSTRUMENTE



Echilibru geografic respectȃnd principiile
responsabilităţii colective şi solidarităţii
(ex: număr minim de PI per stat membru, per regiune bio-geografică)

� Ţinte:
� 10% din bazinele hidrografice aduse la un management 

adecvat
� 12% din regiuni gestionȃnd corect deşeurile
� 10% din populaţia UE beneficiind de o calitate ȋmbunătăţită a 

aerului
� 15% din reţeauna Natura 2000 gestionate adecvat
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PROIECTE INTEGRATE



PARTEA 3

LIFE+ 2013
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DATE ŞI CIFRE CHEIE
Publicat în JO: 19 februarie 2012
Termen pentru validare şi transmitere de către aplicanți: 
25 iunie 2013, ora 16:00 (ora Bruxelles)
Termen pentru transmitere de către autoritățile 
naționale: 5 iulie 2013, ora 23:59 (ora Bruxelles)
Comentarii din partea statelor membre: 19 iulie 2013
Data la care pot începe proiectele: 1 iunie 2014
Buget disponibil: 278 milioane €
Alocare națională orientativă Romȃnia: 11,7 milioane €
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SCHIMBĂRI COMUNE PENTRU CELE 
TREI COMPONENTE 

Foarte puţine!
Platforma utilizată pentru pregătirea şi transmiterea
proiectelor e-Proposal a fost ameliorată pentru a lua în 
considerare, în măsura posibilului, comentariile formulate de 
către Punctele de Contact Naţionale şi pe baza experienţei
apelului la propuneri 2012
Dispoziţiile Comune au fost modificate ca urmare a noului
Regulament Financiar al UE
Propunerile create, dar netransmise în 2012 pot fi reciclate
până pe 30 aprilie 2013
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SCHIMBĂRI PENTRU COMPONENTA 
NATURĂ-BIODIVERSITATE

Clarificarea privind aria geografică a proiectelor 
BIO
Clarificarea faptului că zonele tampon ȋn sine nu 
constituie puncte strategice pentru proiectele 
NAT
Pregătirea planurilor de management pentru
proiectele care privesc desemnarea siturilor
marine
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eProposal
Platformă exclusiv on-line: pregătire, transmitere, 

comunicare, revizie
Avantaje multiple:
� Principiu simplu: datele introduse o singură dată şi transferate automat 
în cadrul fişierului
� Informaţiile prezentate în mod coerent
� Formularele administrative (A), tehnice (B, C) şi financiare (F) 
interconectate
� Propuneri complete (cȃmpuri obligatorii)
� Calcularea bugetului
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VĂ MULŢUMESC!
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