Notificare în contextul pandemiei de COVID-19 – Aprilie 2020 –
mesaj din partea Comisiei Europene – Agenția Executivă pentru
Întreprinderi Mici si Mijlocii – EASME
Stimați solicitanți, ai Programului LIFE
Vă rugăm să citiți cu atenție acest mesaj înainte de a începe o
aplicație, în cadrul Programului LIFE, respectiv deschiderea
Apelului de Propuneri, aferent anului 2020.
Actualizăm regulat paginile web ale Programului LIFE, pentru a va
tine la curent cu informațiile necesare pentru aplicațiile în cadrul
acestui Program. Accesați regulat paginile web, ale Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor – secțiunea Finanțări – LIFE cât și pe
site-ul www.lifeprogram.ro; pentru a fi la curent si permanent
informați.
În această perioadă a pandemiei COVID-19, viața noastră s-a
schimbat semnificativ. Autoritățile au adoptat strategii de atenuare,
cum ar fi păstrarea distanței social, pentru o mai bună și sigură
stare sănătate. La fel ca noi, mulți dintre voi, cei care au nevoie de
sprijinul nostru, lucrează de acasă.

Suntem conștienți că aceste măsuri ar putea să vă afecteze viața.
Vă rugăm să faceți tot ce puteți pentru a vă proteja pe voi și pe
familiile dvs. și pentru a evita să vă asumați riscuri inutile.
Înțelegem că pentru mulți dintre voi va fi o provocare să participați
la acest apel de propuneri. Prin urmare, am decis să introducem
imediat o serie de măsuri pentru a reduce impactul restricțiilor cu
care trebuie să trăim cu toții.
Printre diversele măsuri, veți observa că unele abordează procesul
de depunere, în timp ce altele deschid noi posibilități în ceea ce
privește proiectarea proiectului.
Noi măsuri, care se vor lua în perioada imediat următoare:

Toate termenele de depunere sunt prelungite cu
o luna.
Noile termene de deschidere, respectiv închidere a apelurilor de
depuneri de proiecte, în cadrul Programului LIFE, sesiunea 2020
Mai multe detalii pe: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/callsproposals
Subprogram de mediu
Proiecte tradiționale de mediu și eficiență a resurselor
2 aprilie 2020 - Lansarea apelului de propuneri:
14 iulie 2020
(prelungit)

- Data limită pentru trimiterea notelor de concept:

Proiecte tradiționale de natură și biodiversitate
2 aprilie 2020 - Lansarea apelului de propuneri:
16 iulie 2020
(prelungit)

- Data limită pentru trimiterea notelor de concept:

Proiecte tradiționale de guvernare a mediului și de informare

2 aprilie 2020 - Lansarea apelului de propuneri:
16 iulie 2020 - Data limită pentru trimiterea notelor de concept:
(prelungit)
Proiecte integrate în cadrul subprogramului pentru mediu
2 aprilie 2020

- Lansarea apelului de propuneri:

6 octombrie 2020 - Data limită pentru trimiterea notelor de concept:
(prelungit)
Proiecte de asistență tehnică în cadrul subprogramului pentru mediu
2 aprilie 2020

- Lansarea apelului de propuneri:

16 iulie 2020
(prelungit)

- Termenul de depunere a propunerilor complete:

Sub-program de acțiuni climatice
Proiecte tradiționale de atenuare a schimbărilor climatice
2 aprilie 2020

-

Lansarea apelului de propuneri:

6 octombrie 2020 - Termenul de depunere a propunerilor complete:
(prelungit)
Proiecte tradiționale de adaptare la schimbările climatice
2 aprilie 2020

-

Lansarea apelului de propuneri:

6 octombrie 2020 -Termenul de depunere a propunerilor complete:
(prelungit)
Proiecte tradiționale de guvernare climatică și informare
2 aprilie 2020

-

Lansarea apelului de propuneri:

6 octombrie 2020 - Termenul de depunere a propunerilor complete:
(prelungit)

Proiecte integrate în cadrul subprogramului pentru acțiuni climatice
2 aprilie 2020

-

Lansarea apelului de propuneri:

6 octombrie 2020 - Data limită pentru trimiterea notelor de concept:
(prelungit)
Proiecte de asistență tehnică din cadrul subprogramului pentru acțiuni
climatice
2 aprilie 2020
16 iulie 2020
(prelungit)

-

Lansarea apelului de propuneri:
-

Termenul de depunere a propunerilor complete:

Pachetele de aplicații, inclusiv Ghidurile pentru Programul LIFE, se
regăsesc la:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposalstraditional-projects-environment-and-resource-efficiency
In continuarea aplicațiile se fac prin intermediul platformei digitale,
aferente Programului: e-Proposal

Solicitanții se pot înregistra pentru o scurtă discuție, cu fiecare în
parte, despre conceptul de proiect cu unul dintre consilierii noștri
de proiect (un sistem de înregistrare va fi creat odată cu publicarea
apelului).
Entitățile private nu mai sunt obligate să lanseze licitații deschise
pentru contracte de peste 135 000 de euro.
Tuturor proiectelor li se va permite
locale
care
pot
contribui
Aceasta va lua forma subvențiilor
acorda (în anumite limite) terților
inițiative.

să sprijine financiar inițiativele
la
obiectivele
proiectului.
pe care beneficiarul le poate
responsabili pentru astfel de

În acest fel, sperăm să facilităm și accesul la finanțarea LIFE către
grupuri locale foarte mici care nu au capacitatea de a acționa ca
beneficiar asociat în proiect, dar ar putea avea un rol în atingerea
obiectivelor proiectului.

O secțiune specială despre companiile start-up a fost integrată în
liniile directoare. În această secțiune, invităm companii mai mari să
ia în considerare proiectul LIFE ca un potențial incubator pentru
start-up-uri. În mod normal, start-up-urile nu se califică ca
beneficiar coordonator din cauza capacității financiare limitate. Cu
toate acestea, acestea ar putea fi un jucător-cheie (proprietar de
know-how sau cunoștințe) în parteneriat cu o companie mai mare.
În acest fel, start-up-ului i se poate oferi posibilitatea de a trece la
o dezvoltare completă a pieței, iar compania mai mare ar avea
acces la cunoștințe, limitând în același timp riscul datorită
suportului LIFE.
Sunt luate în considerare noi măsuri:
În prezent, avem în vedere o serie de măsuri suplimentare care
acoperă multe aspecte financiare și administrative, inclusiv
procentul de plăți pre finanțate și programul de plăți, depreciere,
contribuție în natură și altele. Datorită timpului limitat disponibil
înainte de lansarea apelului, fiecare dintre aceste măsuri este încă
analizată pentru a verifica legalitatea, acoperirea bugetară,
implicațiile sale de gestionare etc. Din acest motiv, la momentul
publicării apelului, nu puteam decât să integrăm acele măsuri
pentru care a fost luată o decizie. Invităm toți solicitanții să viziteze
din nou site-ul nostru web până cel târziu la sfârșitul lunii aprilie
pentru a verifica actualizările la apel și eventualele modificări.
Un ultim mesaj,
Știm că prioritățile cheie ale LIFE sunt mediul și clima, cu toate
acestea, fără îndoială, sunt legături puternice și referitor la
sănătatea umană. Anumite proiecte sau acțiuni specifice ar putea
viza direct sau indirect probleme legate de gestionarea acestui tip
de pandemie. Având în vedere această provocare globală cu care
ne confruntăm, considerăm că programul LIFE trebuie să facă tot
posibilul pentru a contribui activ la găsirea de soluții.
Prin urmare, invităm fiecare solicitant să analizeze în mod critic
obiectivele și activitățile proiectului, pentru a sesiza orice element
care ar putea îmbunătăți direct sau indirect capacitatea noastră

colectivă de a evita, atenua, gestiona și recupera în cazul unei
crize viitoare similare. Considerăm că fiecare contribuție contează
și propuneri binevenite care, deși respectă prioritățile programului,
pot contribui la efortul nostru colectiv.
Am dori să profităm de această ocazie pentru a vă mulțumi
pentru pasiunea, ideile și angajamentul dumneavoastră. Cu
oameni ca tine, suntem siguri că putem reuși!
Mulțumim, Echipa programului LIFE – EASME
Apelul pentru paginile de propuneri include calendarul și pachetele
de aplicații, enumerate pe tip de proiect și sub-program (mediu sau
acțiune climatică). Pentru informații generale despre cine poate
aplica, cum se poate aplica, șabloane de acord de grant și
întrebări frecvente, consultați secțiunile respective. Înregistrarea și
prezentarea evenimentului LIFE20 al UE privind informațiile și
rețelele (30 aprilie 2020) vor fi încărcate cât mai curând
disponibile.

CINE POATE APLICA ?
Orice entitate înregistrată în UE poate face o propunere pentru
proiecte LIFE tradiționale, integrate, pregătitoare și de asistență
tehnică în cadrul subprogramelor pentru acțiuni de mediu și climă.
Solicitantul, poate fi: organism public care operează sub
autoritatea unui guvern național, de exemplu: organizație
guvernamentală, autoritatea locală, administrația națională etc.;
organizații comercială privată; organizație privată nonguvernamentale (ONG-uri etc.);
Alte detalii, le puteți găsi pe:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-who-can-apply
Pentru a cauta un partener: COVID-19 outbreak visit the European
Research Area (ERA) corona platform - Alte detalii, le puteți gasi pe:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/partner-search

CARE: Acțiuni climatice, mediu, eficiența resurselor și materii prime Instrumentul de parteneriat CARE sprijină solicitanții potențiali pentru
programul de lucru Orizont 2020 al provocării sociale 5 - Acțiuni
climatice, mediu, eficiența resurselor și materii prime
CARE Alte detalii, le puteți gasi pe: http://partnersearch.ncpscare.eu/NCPs_CaRE_Partnersearch_Home
O altă rețea de sprijin este: European Enterprise Network (EEN) –
Rețeaua Europeană a Întreprinderilor ( EEN) The Enterprise Europe Network - poate ajuta potențialii aplicanți - să găsească
partenerii internaționali potriviți să crească și să se extindă și în străinătate.

International partnerships
Expertise, contacts and events to connect you with the right
international partners to grow your business.

Advice for international growth - Expert advice for growth and expansion into
international markets.

Support for business innovation - Solution-driven services to help you turn your
innovative ideas into international commercial successes.

C-Energy2020 - This C-Energy2020 Partner Search Facility - Acest instrument
de căutare a partenerilor C-Energy H2020 ajută la crearea de consorții în
cadrul programului de lucru HORIZON 2020, partea a-10-a : Energie sigură,
curată Sprijin pentru ONG-uri
Organizațiile neguvernamentale (ONG) joacă un rol important în
sensibilizarea problemelor de mediu. Ele contribuie la procesul decizional prin
coordonarea și canalizarea punctelor de vedere ale organizațiilor și cetățenilor
naționali. De asemenea, participă la studii pregătitoare. ONG-urile pot solicita
subvenții pentru acțiuni LIFE în cadrul celor două subprograme „mediu” și

„acțiune climatică”. De asemenea, pot solicita subvenții de funcționare. Baza
legală a ONG-urilor care primesc subvenții de exploatare este Regulamentul
LIFE care prevede că:

"Subvențiile de exploatare suportă anumite costuri operaționale și
administrative ale entităților fără scop lucrativ care urmăresc un scop de
interes general al Uniunii, sunt în primul rând active în domeniul mediului
sau acțiunilor climatice și sunt implicate în dezvoltarea, punerea în aplicare
și aplicarea politicii Uniunii și legislație." (Articolul 21 din regulament). În
trecut, între 25 și 35 de organizații au fost selectate pentru finanțare în
fiecare an. și eficientă și Euratom.
Pentru Organizațiile Non-Guvernamentale – mai multe detalii puteți găsi pe:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-who-can-apply#inline-nav-3
Cine poate aplica: Pentru a verifica eligibilitatea organizației dvs. pentru
apeluri viitoare, citiți cu atenție criteriile de eligibilitate o persoană juridică
fără scop lucrativ;
-

o organizatie non-guvernamentală - independentă, în special față de
guvern, alte autorități publice și față de interesele politice sau
comerciale; o organizație activă în primul rând în domeniul mediului și
/ sau acțiunilor climatice și ai un obiectiv de mediu / climatic care are
drept scop: binele public, dezvoltarea durabilă și dezvoltarea,
implementarea și aplicarea politicii și legislației privind mediul și / sau
climatul Uniunii Europene;

Condiții: să fie stabilit (înregistrat legal) într-unul dintre statele membre ale
Uniunii Europene; sau să opereze la nivelul Uniunii cu o structură și activități
care acoperă cel puțin trei state membre ale Uniunii Europene.
Informații despre Brexit pentru beneficiarii britanici ai subvențiilor LIFE
Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană și devine o țară terță de la
1 februarie 2020. UE și Marea Britanie au încheiat Acordul de retragere UEMarea Britanie care prevede o perioadă de tranziție până la 31 decembrie
2020.
Solicitanții și beneficiarii din Marea Britanie rămân eligibili pentru a primi
fonduri LIFE pe întreaga durată a subvențiilor în cadrul programului LIFE
2014-2020, inclusiv după încheierea perioadei de tranziție. Aceasta se
aplică subvențiilor existente, procedurilor în curs și cererilor de propuneri

publicate în 2020, chiar dacă subvenția este semnată după 31 decembrie
2020.
Acordul se poate gasi in link-ul de mai jos:
https://ec.europa.eu/commission/publications/agreement-withdrawal-unitedkingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-europeanatomic-energy-community_en

