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Inleiding en doel 

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het 

Europese natuur- en milieubeleid. Life loopt van 2014 tot 2020. Het programma ondersteunt 

ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied 

van: 
 natuur en biodiversiteit (o.a. verbeteren van Natura 2000 gebieden) 

 milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstratie van innovatieve 

milieutechnologieën) 

 klimaatverandering (adaptatie en mitigatie). 

Doelgroep  

LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s), die gevestigd 

zijn binnen de Europese Unie.  

Subsidiabele thema’s en activiteiten  

Het life programma is opgebouwde aan de hand van het  tender principe, door middel van een 

ranking op kwaliteit wordt bepaald welke aanvragen in aanmerking komen voor subsidie. Het 

programma LIFE is onderverdeeld in de twee subprogramma’s ‘LIFE Milieu en Natuur’ en ‘LIFE 

klimaat’. De tenders zijn als volgt onderverdeeld onder de twee subprogramma’s:  
 LIFE Milieu en Natuur       Deadline 

o Traditional projects       12 

september 2016 

 LIFE Nature & Biodiversity 

 LIFE Environment & Resource Efficiency 

 LIFE Environmental Governance & Information 

o Preparatory projects      20 

september 2016 

o Integrated projects      26 

september 2016 

o Technical Assistance projects     20 

september 2016 

 LIFE Klimaat        Deadline  

o Traditional projects       7 

september 2016 

 LIFE Climate Change Mitigation 

 LIFE Climate Change Adaptation 

 LIFE Climate Governance and Information 

Integrated projects  

Integrated projects zijn gericht op grote schaal implementatie (regionaal, multi-regionaal, 

nationaal of trans-nationaal) van klimaat plannen en  strategieën op het gebied van natuur, afval, 

water en lucht. Deze plannen en strategieën zijn nodig om Europese of door lidstaten 

ontwikkelde klimaat en/of milieu wetgeving uit te voeren.  

Hoogte subsidie  
 Bij integrated projects komt 60% van de kosten voor subsidie in aanmerking. 

 Verwacht wordt dat de uit te keren subsidie per project gemiddeld op 10 miljoen euro 

ligt. 
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Belangrijke voorwaarden  
 Een integrated project moet aansluiting vinden bij Europese of nationale wetgeving 

(bijv. in het geval van afval:  Waste Management Plans (WMP) as required by article 28 

etc.) 

 Een stakeholder van ten minste één andere lidstaat dient bij het project betrokken te 

worden.  

 De mobilisatie van ten minste één  andere relevante financieringsbron is vereist 

(Europees, nationaal of privaat).  

 Financering van eenzelfde  project door middel van een ander Europees fonds is niet 

toegestaan.  

 De aanvrager moet de vereiste financiële draagkracht en beroepsbekwaamheden en -

kwalificaties bezitten om het voorgestelde werkprogramma tot een goed einde te 

brengen.  

 Proefprojecten, demonstratieprojecten, capaciteitsontwikkeling(HRM, coördinatie en 

technische faciliteiten) en projecten in verband met beste praktijken komen voor 

subsidie in aanmerking.   

 Projecten gericht op onderzoek of gewijd aan de bouw van grote infrastructuur komen 

niet voor subsidie in aanmerking. 
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