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PROGRAMA LIFE
Convocatòria 2017
Reforça el seu compromís de donar suport a projectes que protegeixen el medi
ambient i afronten l’impacte del canvi climàtic

Subprograma de medi
ambient

Subprograma d’Acció
pel Clima
Convocatòria LIFE 2017
373 M €

•

Traditional projects

•

Preparatory projects

•

Integrated projects

• Integrated projects

•

Technical Assistance projects

• Technical Assistance projects

290 M €

• Traditional projects

82 M €
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PROGRAMA LIFE

Subprograma de medi ambient
Àrees de prioritat

LIFE environment and
resource efficiency

LIFE nature and
biodiversity

Traditional projects
elegibles: demonstration
and pilot projects

Traditional projects
elegibles: best practices,
demonstration and pilot
projects

LIFE environmental
governance and
information
Traditional projects
elegibles: information,
awareness and
dissemination projects

Pilot projects: aplicar una tècnica o mètode que no s’ha
provat anteriorment i que ofereix un potencial ambiental o
climàtic avantatjós en comparació amb les mesures vigents
Demonstration projects: projectes que posen en pràctica,
avaluen i fan difusió d’accions i metodologies que són noves o
desconegudes en el context específic del projecte
Best practice projects: projectes que implementen mesures,
tècniques i metodologies que són apropiades, rendibles i
d’acord amb l’estat de l’art en el context específic del
projecte
Information, awareness and dissemiantion projects: projectes
enfocats a comunicar, informar i incrementar el coneixement
sobre el medi ambient i les accions pel clima
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Subprograma d’acció pel clima
Àrees de prioritat

LIFE climate change
mitigation

LIFE climate change
adaptation

Traditional projects
elegibles: best practices,
demonstration and pilot
projects

Traditional projects
elegibles: best practices,
demonstration and pilot
projects

LIFE climate governance
and information
Traditional projects
elegibles: information,
awareness and
dissemination projects

Pilot projects: aplicar una tècnica o mètode que no s’ha
provat anteriorment i que ofereix un potencial ambiental o
climàtic avantatjós en comparació amb les mesures vigents
Demonstration projects: projectes que posen en pràctica,
avaluen i fan difusió d’accions i metodologies que són noves o
desconegudes en el context específic del projecte
Best practice projects: projectes que implementen mesures,
tècniques i metodologies que són apropiades, rendibles i
d’acord amb l’estat de l’art en el context específic del
projecte
Information, awareness and dissemiantion projects: projectes
enfocats a donar a comunicar, informar i incrementar el
coneixement sobre el medi ambient i les accions pel clima
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PROGRAMA LIFE

Elements clau
Píndoles de coneixement

Importància d’enfocar la proposta a un dels project topics
Aquelles que ho facin, passaran davant les propostes que no ho
hagin fet tot i tenir el mateix resultat d’avaluació
Traditional proposals: presentació abans de les 16h (CET) el 12 de
setembre de 2017
Es poden fer tantes presentacions com es vulguin abans de la
finalització del termini
Criteris d’avaluació (55/100):
-

Technical coherence and quality (10/20)

-

Financial coherence and quality (10/20)

-

Extent and quality of the contributions to the objectives (15/20)

-

Extent and quality of mobilisation of other funds, in particular
Union funds (-/10)

-

Quality of multipurpose, synergies and Integration (7/15)

-

Replicability and transferability (5/10)

-

Transnational, green procurement, uptake (-/5)
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Elements clau
Píndoles de coneixement
Es permet la participació de: entitats públiques, organitzacions
privades amb ànim de lucre i organitzacions privades sense ànim de
lucre (incloent ONGs)
Sole traders/natural persons NO poden participar
Pressupost dels projectes: No hi ha un mínim
Ara bé, els projectes petits (menys de 500,000€) tenen més
dificultats per demostrar impacte i tenen uns resultats més limitats
% cofinançament = 60%
La contribució pròpia pot ser = 0 però

•

Contribució = Compromís

•

Por variar entre els membres
del consorci

•

Entitats públiques: la
contribució ha de superar el
2% de la suma de les
despeses de personal al
projecte

Inici treballs: 1 Juliol 2018 o posterior
Durada dels projectes: de 2 a 5 anys
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Elements clau
Píndoles de coneixement
Subcontractació màxima = 35% del total del projecte
Balanç entre subcontractació i implementació d’activitats pròpies
Cooperació transnacional és afavorida (Criteri 7)
Cal però demostrar que aquesta es compleix, és necessària i
augmenta l’impacte i els resultats del projecte

Sostenibilitat a llarg termini del projecte i les seves accions (Criteri 1)
És obligatori que durant el projecte els beneficiaris considerin com les
inversions es mantindran, desenvoluparan i utilitzaran o es replicaran
després de la finalització del projecte

Replicabilitat i transferència
Cal anar més enllà de les activitats de comunicació i difusió
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Elements clau
Píndoles de coneixement
Les grans infraestructures estan limitades (<500,000€)
Cal explicar, en detall, com l’èxit de la implementació del projecte
recau en la necessitat de desenvolupar noves tasques de recerca
Solucions properes a mercat:
- Proposar una solució nova i demostrativa capaç d'aportar avantatges
ambientals i / o climàtics clars, p. Ex. gestió de residus, l'economia circular,
l'eficiència dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l'aigua
- Tenen un nivell de preparació tècnica i empresarial que els permet
implementar la seva solució en condicions pròximes al mercat (és a dir, a
escala industrial o comercial) durant la durada del projecte.
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GRÀCIES
www.eurecat.org

Biel Quer
biel.quer@ctm.com.es

