
 

 

Începând cu anul 2018, aplicațiile pentru Proiectele LIFE- din cadrul subprogramului LIFE 

Mediu - Environment se vor face  în două etape; 

Subprogramul LIFE – în domeniul Mediului – Politici și Guvernanță, este unul din 

componentele principale ale programelor de finanțare ale Uniunii Europene pentru mediu( 

LIFE). Acest subprogram, susține proiectele tehnologice care oferă beneficii semnificative 

pentru mediu.  

Această parte a programului LIFE sprijină, de asemenea, proiectele care îmbunătățesc 

punerea în aplicare a legislației UE în materie de mediu, care construiesc baza de cunoștințe 

privind politica de mediu și care dezvoltă surse de informații de mediu prin monitorizare. 

LIFE -  Secțiunea tematică de mediu cuprinde următoarele domenii: Aer și Zgomot, Energie, 

Managementul Mediului, Industrie și Producție, Planificarea utilizării terenurilor, 

Managementul riscului,  Servicii de Comerț, Deșeuri, Apă;
 

 Procedura de depunere a proiectelor pentru apelul din 2018 din cadrul subprogramului 
LIFE pentru mediul înconjurător va suferi modificări pentru simplificare. Cererile vor fi 
depuse în două etape. Prima etapă este o Notă de Concept, de aproximativ 10 pagini. 
După evaluarea Notei Concept, solicitanții care trec la etapa a doua a subprogramului 
LIFE pentru mediul înconjurător vor prezenta ulterior propunerea completă pe baza 
feedback-ului, în baza evaluării din partea  Programului LIFE. Pentru subprogramul LIFE 
Climate Action,- Acțiuni în domeniul Climei - procedura de depunere rămâne 
neschimbată. Solicitanții vor depune propuneri complete de la început. 

 

Etapa 1: Nota Concept 

Solicitanților li se va solicita să prezinte o Notă Concept, în limba engleză, care să fie 
cuprinsă în aproximativ. Informațiile care vor fi solicitate vor include în special: 

- Informații de bază despre beneficiarul coordonator 

- Problema de mediu vizată (pentru componentele de mediu și informații și 
guvernanță) / descrierea speciilor, a habitatelor, a aspectelor legate de 
biodiversitate vizate de proiect (pentru aspecte legate de natură și biodiversitate) 

- Obiectivele proiectului  

- Partenerii proiectului (informații despre beneficiarii coordonatori și asociați și 
despre co-finanțatorii proiectului)  



- Acțiuni și mijloace 

- Rezultatele și impactul așteptat al proiectului 

- Sustenabilitatea rezultatelor proiectului 

- Riscurile și constrângerile proiectului 

- Valoarea adăugată a proiectului UE (înțeleasă în această etapă ca fiind 
contribuția la prioritățile și obiectivele LIFE) 

- Caracterul pilot sau demonstrativ al proiectului (și / sau cele mai bune practici 
pentru componenta natură și biodiversitate) 

- Un buget indicativ pentru proiect 

Toate notele de concept vor fi evaluate pe baza a două criterii: 

- Calitatea generală a propunerii; 

- Valoarea adăugată a Proiectului, față de propunerile UE;   

 

Acestea vor fi apoi clasate, conform evaluării, în baza criteriilor de mai sus.  

Solicitanții clasați cu cele mai bune Note Concept,  vor fi invitați la  

Etapa 2: depunerea propunerii complete 

Pentru mai multe informații privind criteriile de evaluare, consultați programul de lucru 
multianual: The Multiannual Work Programme.  

Mai multe detalii despre Programul de Lucru Multianual: New features of the LIFE 
Multiannual Work Programme 2018-2020 - 
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/february/index.htm#applic
ation18 

 

Rețineți că ghidurile de evaluare și de aplicație vor fi publicate în 
ziua deschiderii apelului. 

 

Etapa 2: Propunere completă 

Deși vor exista mici ajustări ale formularelor complete de propuneri, informațiile 
solicitate nu vor diferi substanțial de cele solicitate în cererile anterioare de finanțare 
LIFE. 

Este posibil să doriți să consultați documentele anterioare privind apelurile pentru 
informații suplimentare cu privire la tipul de informații pe care trebuie să le furnizați. 
Cu toate acestea, rețineți că numai informațiile publicate în Ghidul pentru Solicitanți 
2018 vor fi obligatorii. Ca și în anii trecuți, va fi posibilă prezentarea unei propuneri 
complete (etapa 2) în orice limbă oficială a UE, cu excepția irlandeză sau malteză. Cu 
toate acestea, încurajăm solicitanții să-și prezinte propunerea în limba engleză. 

Avantaje pentru solicitanți 

• Prezentarea unei note de concept cu o durată de aproximativ 10 pagini necesită mai 
puțin timp și mai puține resurse decât o propunere completă (în cazul în care cererea 
nu reușește); 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1518531793134&uri=CELEX:32018D0210
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/february/index.htm#application18
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/february/index.htm#application18


• Solicitanții vor primi mai devreme un răspuns cu privire la faptul dacă propunerea lor 
are șansa de a fi finanțată (a fost admisă în etapa a 2-a); 

• Solicitanții invitați să participe la etapa a 2-a vor avea șanse mai mari să-și vadă 
proiectele finanțate, deoarece competiția va fi deschisă doar pentru notele 
conceptuale cu valoare ridicată;  

 

Anunț publicat pe site-ul DG ENV- LIFE la data de 14 Februarie 2018 - mai multe detalii 
pe: 

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/february/index.htm#applic
tion18 

 

CALENDARUL INDICATIV AL LANSĂRII NOULUI APEL LIFE 2018 

Data și perioada Activitatea 

Mijloc Aprilie 2018 Publicarea Apelului  

12 Iunie ( rămâne de 
confirmat) 

Termenul limită pentru depunerea Notelor Concept 
către Autoritatea Contractantă  

Octombrie 2018               
(rămâne de confirmat) 

Notificarea celor care au depus, invitarea candidaților 
admiți pe lista scurtă, pentry depunerea propunerii 
complete  

Ianuarie 2019 ( rămâne de 
confirmat) 

Termenul limită pentru depunere propunerii complete 

Ianuarie 2018 - Iunie 2019 
(rămâne de confirmat) 

Evaluarea și revizuirea propunerii complete 

Iulie 2019 ( rămâne de 
confirmat  

Semnarea Contractelor individuale de finanțare  

1 Iulie 2019 (rămâne de 
confirmat) 

Data cea mai devreme, posibilă de începere a 
Proiectului  
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