Програма „Life“
„Кръгова икономика и качество на живот“
Бюджет на проектите: € 2 000 000 – 10 000 000
Безвъзмездна помощ: 60 % от бюджета на проект
Финансирането може да се използва за:
Разработване, демонстриране и популяризиране на иновативни техники, методи и подходи
и/или добри практики, свързани с (неизчерпателни списъци):
 Отпадъци:
- разделно събиране и рециклиране на отпадъци;
- идентифициране, проследяване, разделяне, предотвратяване на отпадъци,
съдържащи опасни вещества.
 Вода:
- безопасно и ефективно използване на водните ресурси;
- опазването на морето и неговия бряг;
- пречистване на питейна вода и градски отпадъчни води.
 Почви:
- технологии за възстановяване, защита и подобряване на качеството на почвата.
 Шум:
- иновативни решения с висока екологична и икономическа устойчивост за намаляване
на шума в гъсто населените градски зони
 Въздух:
- намаляване на замърсителите на въздуха и емисиите твърди частици
 Химикали:
- предотвратяване и намаляване на въздействието на химическото производство
върху околната среда и човешкото здраве
 Баухаус Инициатива:
- намаляване на екологичното влияние на нови сгради и архитектурни подходи за
поддържане и възстановяване на биоразнообразие
Резултати от проектите:
 намаляване на потреблението на ресурси и улесняване на прехода към устойчива,
кръгова, нетоксична, енергийно ефективна и устойчива на климата икономика;
 намаляване на образуването и подобряване на управлението на отпадъци;
 защита на водните ресурси, въздух, почви;
 намаляване на производството, употребата и емисиите на опасни химикали;
 намаляване на излагането на вредни нива на шум.
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Допустими разходи:
 Закупуване на оборудване + амортизации;
 Закупуване на земя – при определени условия
 Разходи за подизпълнители;
 Непреки разходи - до 7%;
 Възнаграждение на персонал;
 Пътни, дневни разходи и разходи за настаняване;
 Финансова подкрепа на трети страни - максимална обща сума за финансова подкрепа
за трети страни 100 000 EUR, максимална сума за трета страна 20 000 EUR
Срок за кандидатстване: 30 ноември 2021, 17:00 ч.
Повече информация за нас и нашите услуги
Заявете безплатна
консултация
(02) 937 66 66
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