Околна среда и действия за климата – Програма LIFE
“Смекчаване изменението на климата”
Кой може да кандидатства: Юридически лица (публични и частни) от ЕС или държавите,
участващи в Програмата; международни организации; асоциации и групи по интереси.
Общ бюджет на поканата: € 30 500 000
Индикативен бюджет за проект: € 1-5 млн.
Безвъзмездна помощ: 60%
Процес на селекция: Една фаза на кандидатстване и оценка
Партньорство: Не е задължително, но партньорство с представители на частния сектор,
градове, мрежи от градове, съюзи, организации на гражданското общество, образователни
институции, изследователски и иновативни организации се насърчават.
Допустими дейности:
1. Дейности за намаляване емисиите на парникови газове в сектори, които не са включени
в Европейската схема за търговия с емисии, вкл. намаляване употребата на
флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества + Дейности за подкрепа
на прехода към мобилност с 0 емисии.
Особено се насърчават проекти, които адресират:
 Подходящи алтернативи на флуорираните газове
 Регенериране и рециклиране на флуорирани парникови газове
 Премахване на бариерите, поставени от стандарти
2. Дейности за подобряване функционирането на Европейската схема за търговия с
емисии и, които оказват въздействие върху енергийното и интензивното на парникови
газове промишлено производство.
Предложенията трябва да са насочени към енергоемки индустрии и по-специално
към тези, при които има значителен риск от изтичане на въглерод. Приоритет ще
се дава на проекти, разработващи и демонстриращи иновативни и икономически
ефективни технологии и процеси за намаляване емисиите на парникови газове.
3. Дейности за увеличаване производството и използването на възобновяема енергия и
подобряване на енергийната ефективност.
4. Практики за управление на земя и води, оказващи въздействие върху емисиите и
тяхното елиминиране; опазване и подобряване на естествените въглеродни
резервоари.
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Допустими разходи:
 Закупуване на оборудване + амортизации
 Закупуване на земя – при определени условия
 Разходи за подизпълнители
 Непреки разходи - до 7% от допустимите преки разходи
 Възнаграждение на персонал
 Пътни, дневни разходи и разходи за настаняване
 Финансова подкрепа за трети страни, които се считат необходими за постигането на
резултатите по проекта
Срок за кандидатстване: 30 ноември 2021
Продължителност на проектите: 2-5 г.
Повече информация за нас и нашите услуги

Заявете безплатна
консултация
(02) 937 66 66
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