
Iránymutatások a 2005–2006. évi „life-környezetvédelmi” előkészítő projektekhez

(2004/C 287/02)

A LIFE-rendelet 4. cikke 2. bekezdésének b) pontja előre vetíti az úgynevezett „előkészítő” különleges
projektek finanszírozásának a lehetőségét. Ezek a meghatározás szerint „…olyan projektek, amelyek új
közösségi cselekvések és eszközök kidolgozását, és/vagy környezetvédelmi jogszabályok és politikák napra
kész frissítését készítik elő”.

Ezeknek az iránymutatásoknak a célja az ilyen projektek terjedelmének a meghatározása és a kérelmezők
segítése a vonatkozó információk rendelkezésre bocsátásával. Mindezeken túlmenően az alábbiakban felso-
roljuk és röviden ismertetjük a 2005. és 2006. évekre előirányzott előkészítő projektek alkalmazási terüle-
teit. Ezek az iránymutatások elérhetők a LIFE honlapján a következő címen: http://europa.eu.int/comm/
environment/life/home.htm

A projektek alkalmazási területei

Az előkészítő projektek célja kizárólag új környezetvédelmi politikák fejlesztésének vagy meglévő környe-
zetvédelmi politikáknak a frissítése lehet.

Elsőbbséget élveznek a politikákkal kapcsolatosan a hatodik környezetvédelmi cselekvési programban
előirányzott fejlesztések és frissítések, valamint a hatodik cselekvési programban elsőbbséget élvező terüle-
teken meghatározott célkitűzések eléréséhez szükséges projektek.

Az előkészítő projekteknek ezért a politikák meghatározási folyamatában sajátos igényeknek kell megfelel-
niük. Egyértelműen megkülönböztethetők a demonstrációs projektektől, hiszen nem céljuk meglévő poli-
tika végrehajtása.

Abban is különböznek a demonstrációs projektektől, hogy nem kell olyan kritériumoknak megfelelniük,
mint innovatív vagy demonstráló jelleg, vagy a megismételhetőség.

Az előkészítő projekteknek figyelembe kell venniük a politikai irányelvek támogatását célzó kutatási tevé-
kenységekben elért eredményeket is, különösen a Közösség kutatási keretprogramja terhére finanszírozott
tevékenységek esetében. A projekteknek az adott területen végzett múltbeli és folyamatban levő kutatások
közötti szerves együttműködés bővítését kell célozniuk.

Tevékenységek

Előkészítő projektek megvalósítása a célok elérését célzó tevékenységek széles körének a végzését igényel-
heti. Az elvégzendő feladatok lehetnek intellektuális természetűek, mint például tanulmányok, kivizsgá-
lások, adatgyűjtések elvégzése stb. Lehetnek konkrétabb feladatok is, mint például kísérleti programok
végrehajtása. A támogatásra nem jogosult tevékenységek ugyanazok, mint a demonstrációs projektek
esetében, így például nagybefektetések, földvásárlás, valamint az alapkutatási programok.

Időtartam

Az előkészítő projekteknek illeszkedniük kell az adott fejlesztés/frissítés alatt álló politika megvalósításához
előírt tervezési időszakhoz.

Ennek megfelelően az előkészítő projektek megvalósítási időtartama lehet rövid (+/– 1 év), vagy hosszabb
(2 vagy több év). Minden egyes esetben megadják az ideális időtartamot.

Költségkeret

Az előkészítő projekt teljes költségének 500 000 és 3 000 000 euro közé kell esnie. Alacsonyabb vagy
magasabb költségszint a projekt célkitűzéseinek és az elvárt eredményeknek megfelelően indokolt lehet. A
maximális költség azonban nem haladhatja meg a 10 000 000 euro összeget.

A Közösség a teljes engedélyezett költségnek legfeljebb 50 %-át finanszírozza.

A költségvetési erőforrások ugyanazok, mint a demonstrációs projektek esetében – az előkészítő projektek
megvalósításához engedélyezett költségkeret nem haladhatja meg a LIFE környezetvédelmi projektek
megvalósításához nyújtott költségvetési erőforrások összegének az 5 %-át.

2004.11.24.C 287/2 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Többnemzetiségű megközelítés

Az előkészítő projektekben többnemzetiségű megközelítést kell alkalmazni. A projekt megvalósításának
földrajzi lefedettségét nagy részben a megvalósítandó célfeladat határozza meg. A többnemzetiségű megkö-
zelítés szükségessé teheti többnemzetiségű partneri együttműködés kialakítását. Ez azonban nem jelent az
összes előkészítő projekt vonatkozásában érvényes előírt előfeltételt. Előfordulhat például, hogy egy projekt
megvalósítása különféle országokat érintő tevékenységeket tartalmaz, de a végrehajtást egyetlen szervezet
végzi. A részvételi jogosultság a tagállamokra és jelölt országokra korlátozott.

Az érdekeltek bevonása

Az illetékes nemzeti hatóságok, műszaki testületek és szakmai szervezetek szerepe a jól megalapozott ered-
mények elérésének a biztosítása céljából rendkívül fontos lehet. Az általuk nyújtott támogatás vagy
közvetlen részvétel jobb eredmények eléréséhez vezethet. A részt vevő felek a jövőbeli politikafejlesztési
eljárásokban is sokkal támogatóbb hozzáállást tanúsíthatnak azoknak a projekteknek az eredményeire ala-
pozva, amelyeknek a megvalósításához hozzájárultak. Ez az EU politikai fejlesztései vonatkozásában alkal-
mazandó az irányítási alapelvek helyes alkalmazásának is jó példáját mutathatja. A kérelmezőknek projekt-
jeik kidolgozásában ezt a szempontot megfelelő módon figyelembe kell venniük. A benyújtásra kerülő aján-
latban részletesen ismertetni kell az érdekelt felek tájékoztatásának és/vagy bevonásának a módját.

Mikor és mit kell benyújtani

A LIFE-bizottsággal folytatott konzultációt követően a demonstrációs projektek ajánlatkéréseivel párhuza-
mosan pályázati felhívást bocsátanak ki. Az előkészítő projektek megvalósításával kapcsolatos ajánlatokat
közvetlenül a Bizottság számára kell benyújtani.

A Bizottság az összes benyújtott ajánlat másolatát elektronikus formában továbbítja a tagállamok nemzeti
hatóságai számára.

Az ajánlatok kiértékelése

Az ajánlatok kiértékelését a Bizottság szakszolgálatai végzik. A kiértékelések eredményeiről a tagállamok
értesítést kapnak. A kiértékelési eljárás megszervezése a következők szerint történik:

Jogosultságvizsgálat

kiértékelési szakasz (kiválasztás)

kiértékelési szakasz (odaítélési kritériumok):

– következetes összefüggés és minőség,

– a Közösség érdekei.

A közösségi finanszírozás odaítélése

Az előválogatási eljáráson sikeresen túljutott ajánlatok felülvizsgálati eljárás alá vethetők a projekt minősé-
gének javítása céljából.

A felülvizsgálati eljáráson sikeresen túljutott ajánlatok felkerülnek a kiválasztott projektek végleges jegyzé-
kére.

A kiválasztásban a végleges döntést a Bizottság hozza meg, és a végleges listára bekerült projektek tulajdo-
nosai számára elküldi a juttatásokról szóló megállapodást.

A végleges listára be nem került projektek tulajdonosai írásos értesítést kapnak.

A LIFE-bizottság részletes értesítést kap a végleges listára felkerült projektekről.
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A 2005–2006. évi program érvényes alkalmazási területei

Éghajlatváltozás

A projekt célja: a projekt elsődleges célja az „üvegházhatást okozó kibocsátások kereskedelméről” szóló
irányelv tartalmának a frissítése a jelenleg még nem tartalmazott ágazatok szükség szerinti bevételének
biztosítása érdekében. A másik cél az üvegházhatást okozó kibocsátások jelenleg már meglévő kereskedési
rendszere hatásainak a kiértékelése ennek a politikának a frissítése céljából.

Az elvárt eredmény: a projekt megvalósításának biztosítania kell a fent említett frissítések előkészítéséhez
szükséges háttéranyagok minden elemének, valamint a környezeti, szociális és közgazdasági hatásvizsgá-
latok elvégzéséhez szükséges minden adatnak a rendelkezésre állását.

A projekt célja: az ágazaton belül az épületek és létesítmények energiagazdálkodási hatékonyságával
kapcsolatos politikákban előforduló rések feltárása és kielemzése új irányelv szükség szerinti kidolgozá-
sának és/vagy az EU vonatkozó politikáinak a frissítése céljából ebben az ágazatban. Ennek az elemzésnek
az elkészítésekor figyelembe kell venni az ágazatban bekövetkezett műszaki fejlődést.

Az elvárt eredmények: a meglévő politikákban feltárt rések jellegének a kielemzése különösen a bővítés
alkalmával csatlakozó új országokban. Az elvárt végleges eredmény egy konkrét és részletesen kidolgozott
irányelv, és/vagy az EU vonatkozó politikájának a frissítése ebben az ágazatban. Ennek tartalmaznia kell a
környezeti, szociális és közgazdasági állapotokra gyakorolt hatások felméréséhez szükséges adatok rendel-
kezésre bocsátását.

Tiszta technológiák alkalmazása

A projekt célja: a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK IPCC
irányelv hatályának a kiterjesztése az intenzív haltenyészésre is.

Az elvárt eredmény: a projekt megvalósításának biztosítania kell a fent említett frissítések előkészítéséhez
szükséges háttéranyagok minden elemének, valamint a környezeti, szociális és közgazdasági hatásvizsgá-
latok elvégzéséhez szükséges minden adatnak a rendelkezésre állását.
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