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LIFE 

Miljö Klimat Natur Hållbarhet Djur Ekosystem Natura 2000 

Life-programmet är EU: s finansieringsinstrument för miljön. Det allmänna målet för Life är att bidra 

till utvecklingen av EU: s miljö- och klimatpolitik främst kopplat till resurseffektivisering, biologiskt 

mångfald och klimatanpassning och lagstiftning genom medfinansiering till olika miljöprojekt som 

visar på banbrytande lösningar med ett europeiskt mervärde. 

Övergripande mål och utformning 

Målsättningen med Life programmet är att bidra till 

övergången till ett koldioxidsnålt, resurseffektivt och 

klimattåligt samhälle, skydd och förbättring av miljön 

samt till att stoppa och vända förlusten av biologisk 

mångfald. Målet är även att förbättra utarbetandet, 

genomförandet och kontrollen av unionens politik och 

lagstiftning på miljö- och klimatområdet samt att stödja 

bättre miljö- och klimatstyrning på alla nivåer. 

Life är uppdelat i två delprogram med tre respektive 

underkategorier per delprogram. 

Delprogram 1: Miljö  

Det första delprogrammet har en budget som motsvarar 

ca 75 procent av programmets totala budget. 

Prioriteringar med delprogrammet är: 

o Miljö och resurseffektivisering (implementering av 

miljöpolicy, exkludera marknadsreplikaliskt 

orienterad innovation). 

o Natur och biologisk mångfald (Natura 2000, goda 

exempel). 

o Miljöpolicy och information (kunskapsöverföring, 

goda exempelutbyten och kampanjer för att öka 

medvetandet). 

Delprogram 2: Klimatåtgärder  

Det andra delprogrammet utgör ca 25 procent av 

programmets totala budget och fokuserar på: 

o Klimatanpassning. 

o Begränsning av klimatförändringen (minska 

växthusgasutsläpp). 

o Klimatstyrning och information (öka medvetandet, 

kommunikation och samarbete). 

Förändringar från tidigare program 

Det nya Life-programmet är utformat för att vara mer 

strukturerat och strategiskt, förenklat och mer flexibelt 

samt innehåller dessutom två delprogram. Nytt är även 

”integrerade projekt” som syftar till att främja 

implementeringen av miljö- och klimatpolicy i större skala 

och säkerställa koordinerad rörlighet av andra EU-, 

nationella- och enskilda fonder med miljö- och klimatmål.  

Bättre möjligheter till finansiering för aktiviteter utanför 

EU, till exempel internationella studier.  

Projektlängd och budget  
 
En vanlig projektlängd är 2-6 år och en projektbudget 

ligger ofta på 2-8 miljoner euro. Mindre projekt riskerar 

att nekas eftersom den administrativa andelen av 

budgeten riskerar att bli för stor. Det är en stor 

administrativ apparat att driva ett LIFE-projekt oavsett 

Kort om LIFE 

o Budget: 30,64 miljarder kr (3,46 miljarder euro). 
- Delprogram Miljö: 22,98 miljarder kr (2,59 

miljarder euro) varav 50 procent ska gå till 
verksamhetsbidrag inom natur och 
biologiskt mångfald.  

- Delprogram Klimat: 7,66 miljarder kr (0,86 
miljarder euro). 

o Tidigare program: Life+ 

o Ansvarig i Sverige: Naturvårdsverket 
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storlek. Större projekt kan nekas pga, brist på medel. Men 

det viktigaste är att projektet är kostnadseffektivt och att 

projektlängd och budget är väl motiverade. 

Olika typer av projekt inom Life 

Det finns olika typer av projekt att söka. 

o Bästa praxis projekt som använder kända, 

kostnadseffektiva metoder utifrån vad som lämpar 

sig bäst i sammanhanget. Om man ska restaurera 

Natura 2000-områden ska man använda kända 

metoder och inte experimentera med nya idéer. 

 

o Pilot projekt som använder ny teknik eller metoder 

som inte har testats förut. Det ska förstås ha 

potential att vara en användbar metod som ger 

fördelar jämfört med nuvarande praxis. Metoden 

eller tekniken ska efteråt kunna användas i större 

skala när man har visat att det fungerar. 

 

o Demonstrationsprojekt handlar också om att testa 

och utvärdera nya metoder, men har större fokus på 

att demonstrera och sprida metoderna. Spridning av 

metoderna måste ingå i projektet, då det är 

obligatoriskt. Är nära släkt med pilotprojekt. 

 

o Projekt som på olika sätt bidrar till ökad 

kommunikation och informationsspridning 

och/eller ökad medvetenhet om något område som 

passar in under LIFE-programmet. 

 

o Integreradeprojekt är stora, ambitiösa projekt med 

syfte att integrera unionens miljöpolitik och 

miljölagstiftning i andra sektorers verksamhet och 

mål.  

Tidsplan 

Utlysningar för att söka projekt kommer att presenteras 

16 juni 2014 och du hittar mer information på EU-

kommissionens hemsida för Life.  

Vem kan söka? 

Offentlig sektor, privat sektor, forskningsinstitut, 

universitet, EU:s 28 medlemsländer, EFTA-länder som 

omfattas av EEA-avtalet, kandidatländer, potentiella 

kandidatländer, anslutande länder till EU, tredje länder 

som omfattas av europeiska grannskapspolitiken, länder 

medlemmar i Europeiska miljöbyrån. 

Finansiering 

Generellt sett är finansieringsandelen på ca 60-70 

procent, men undantag kan ges för integrerade projekt 

och förberedelseprojekt där finansieringsandelen kan 

uppgå till 80 procent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information om Life 

EU-kommissionen Generaldirektrat Klimat – www.ec.europa.eu/clima  

EU-kommissionen Generaldirektorat Miljö – www.ec.europa.eu/environment 

Naturvårdsverket – www.naturvardsverket.se  

EU-kommissionens hemsida för Life: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm  

Tidigare Life+ projekt – www.ec.europa.eu/environment/life/projects  

http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/budget/life/faq_en.htm
http://www.ec.europa.eu/clima
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014
http://www.ec.europa.eu/environment
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Pressarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2013/Nya-LIFE-programmet-for-2014-20-klart/
http://www.naturvardsverket.se/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://www.ec.europa.eu/environment/life/projects

