
LIFE 2004–2005 – FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

(2004/C 252/07)

A Bizottság felhívja az Európai Unióban és a LIFE-programhoz
társult tagjelölt országban letelepedett „jogi személyeket” a
2004–2005 évi LIFE kiválasztási fordulóban való részvételre. A
LIFE-programhoz társult tagjelölt országok részt vehetnek
ebben a fordulóban a Társulási Tanácsok döntéseiben szereplő
rendelkezések szerint, melyek a LIFE-programban való részvéte-
lüket érintik. Jelenleg: Románia.

Pályázatok

Az ajánlatokat egyedi pályázati űrlapra kell írni. A pályázati
dossziét, mely a jogosultsággal és az eljárásokkal kapcsolatos
részletes magyarázatokat tartalmazza, valamint a szükséges
pályázati űrlapokat a Bizottság webhelyén az alábbi címen lehet
beszerezni:

http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm

Hol és mikor kell egy projektet benyújtani?

Részletes utasítások találhatók mindegyik LIFE-szektor pályázati
dossziéjában.

E bejelentés az alábbi felhívásokra vonatkozik:

1. LIFE-Nature (Természet) projektek

Cél

A természetes élőhelyek, valamint a közösségi és (csak tagjelölt
országok esetében) nemzetközi fontosságú vadon élő fauna és
flóra megőrzését szolgáló projektek.

Határidő

– Az összes projektet az illetékes nemzeti hatóságokhoz kell
benyújtani legkésőbb 2004. november 30-ig.

– Ezután a nemzeti hatóságok a projekteket (két papírpél-
dányban) benyújtják a Bizottsághoz legkésőbb 2005. január
7-ig.

– A tagállamok és a LIFE-programhoz társult államok a
nemzeti benyújtási határidőt és a szükséges összes példány-

számot megváltoztathatják. A nyilvánosság tájékoztatása
ennek következtében az ő felelősségük lesz.

2. LIFE-Environment (Környezet) projektek

Cél

Demonstrációs projektek, melyek innovatív és integrált tech-
nikák és módszerek kifejlesztéséhez, valamint a közösségi
környezetvédelmi politika továbbfejlesztéséhez járulnak hozzá,
és amelyek

– integrálják a környezeti és a fenntartható fejlődéssel kapcso-
latos szempontokat a földhasználat fejlesztésébe és a terület-
rendezésbe, különösen városi és parti területeken, vagy

– elősegítik a felszíni és talajvízzel való fenntartható gazdálko-
dást, vagy

– minimumra csökkentik a gazdasági tevékenységek környezeti
hatását, jelesül tiszta technológiák kifejlesztésével és azáltal,
hogy hangsúlyt helyeznek a megelőzésre, beleértve az üveg-
házgázok kibocsátásának csökkentését, vagy

– előmozdítják mindenfajta hulladék megelőzését, újrafelhasz-
nálását, hasznosítását és anyagában történő hasznosítását és
biztosítják a hulladékáramokkal való helyes gazdálkodást,
vagy

– csökkentik a termékek környezeti hatását a termelés, disztri-
búció és fogyasztás, valamint az élettartamuk végén történő
kezelés integrált megközelítése révén, beleértve a környezet-
barát termékek kifejlesztését.

Határidő

– Az összes projektet az illetékes nemzeti hatóságokhoz kell
benyújtani legkésőbb 2004. november 30-ig.

– Ezután a nemzeti hatóságok a projekteket (két papírpél-
dányban) benyújtják a Bizottsághoz legkésőbb 2005. január
14-ig.

– A tagállamok és a LIFE programhoz társult államok a
nemzeti benyújtási határidőt és a szükséges összes példány-
számot megváltoztathatják. A nyilvánosság tájékoztatása
ennek következtében az ő felelősségük lesz.
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3. LIFE Third Countries (Harmadik Országok) projektek

Cél

Technikai segítségnyújtási projektek, melyek hozzájárulnak a
környezetvédelmi ágazatban szükséges eszközök és adminiszt-
ratív struktúrák kifejlesztéséhez, valamint a környezetvédelmi
politikai és cselekvési programok kifejlesztéséhez a Földközi- és
a Balti-tengerrel határos, jogosult harmadik országokban.

Határidő

– Az összes projektet az illetékes nemzeti hatóságokhoz kell
benyújtani legkésőbb 2004. október 31-ig.

– Ezután a nemzeti hatóságok a projekteket (két papírpél-
dányban) benyújtják a Bizottsághoz legkésőbb 2004.
november 30-ig.

– A nemzeti hatóságok a nemzeti benyújtási határidőt és a
szükséges összes példányszámot megváltoztathatják. A nyil-
vánosság tájékoztatása az ő felelősségük lesz.

4. LIFE Environment előkészítő projektek

Cél

Olyan ajánlatok, melyek új közösségi környezetvédelmi eljárá-
sokat és eszközöket készítenek elő, és/vagy a környezetvédelmi
jogszabályokat és politikákat aktualizálják.

Határidő

Az ajánlatokat 2004. december 13-ig kell elküldeni a Bizottság
részére (két papírpéldányban). A teljes ajánlatot ajánlott
levélben, külön futárral vagy küldönccel kell elküldeni vagy
kézbesíteni a meghatározott határidőig a pályázati dosszién
megjelölt címre. A postai bélyegző, a futár által adott átvételi
dátum vagy a felelős tisztségviselő által keltezett és aláírt átvé-
teli elismervény bizonyítja majd az ajánlat benyújtási dátumát.
Telefaxok, elektronikus levelek, hiányos vagy több részletben
küldött pályázatok nem fogadhatók el. Azok az ajánlatok,
melyeket a meghatározott határidő előtt küldtek, de a Bizottság
2004. december 23. után kapta meg őket, nem fogadhatók el.
Az ajánlattevő kötelessége, hogy megtegye a szükséges óvintéz-
kedéseket annak biztosítása érdekében, hogy e határidőket
betartsák.
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