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Инвестициите в
действията по климата 

— инвестиции в LIFE

Действия по
климата
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През февруари 2013 г. държавните и 
правителствените ръководители на 
Европа решиха да отделят поне 20 % 
от бюджета на ЕС за следващата мно-
гогодишна финансова рамка (т.е. за 
периода 2014—2020 г.) за действия, 
свързани с климата. Тази цел ще ук-
репи усилията на ЕС за преодоляване 
на предизвикателството, породено от 
изменението на климата. Дейностите 
за смекчаване на изменението на кли-
мата и адаптиране към него ще бъдат 
включени във всички основни разход-
ни области и европейски програми.

Какво представлява новата 
подпрограма на LIFE за действия 
по климата?
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Подпрограмата за действия по климата има за цел да реализира 
добавена стойност за усилията на ЕС, като се съсредоточи върху три 
приоритетни области.

В рамките на тези приоритетни области подпрограмата за действия 
по климата ще финансира по-специално следните дейности.

Върху кои приоритетни области е 
съсредоточена подпрограмата за 
действия по климата?

Приоритетна 
област

Ограничаване 
на изменението 
на климата

Адаптиране към 
изменението 
на климата

Управление и 
информация, 
свързани с 
изменението 
на климата

Насоченост

Намаляване на емисиите на парникови газове

Повишаване на устойчивостта към изменението 
на климата

Повишаване на осведомеността, комуникации, 
сътрудничество и разпространяване на 
информация относно дейностите по смекчаване 
на изменението на климата и адаптирането към 
него
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Подпрограмата за действия по климата ще допринесе 
за осъществяването и разработването на политиката и 
законодателството на ЕС в областта на смекчаването на изменението 
на климата, включително включването му в различните области 
на политиката, както и за прехода към икономика и бит с ниски 
въглеродни емисии. Подпрограмата ще подпомага по-специално 
осъществяването на мерки в сектора на земеползването за отчитане 
на емисиите на парникови газове и смекчаване на изменението на 
климата, като подкрепя полезните взаимодействия между действията 
за околната среда и за климата, свързани със земеделието, горското 
стопанство и почвите или, накратко казано, „екологичния сектор“. По 
подпрограмата ще се насърчават по-конкретно действия, свързани 
със стратегиите за смекчаване на изменението на климата, плановете 
за действие или пътните карти за постигане на икономика с ниски 
въглеродни емисии на местно, регионално и национално ниво, с 
цел да се поощри разработването и внедряването на основани 
на технологии и услуги подходи по устойчив и иновативен начин. 
Основен критерий за проектите в тази приоритетна област е доколко 
чрез тях ще се постигне трайна промяна към бит с ниски въглеродни 
емисии. Проектите ще се оценяват по това доколко техният принос 
реализира добавена стойност за ЕС, взаимодейства положително 
с наличните възможности и гарантира, че резултатите от проектите 
могат да бъдат възпроизвеждани и прехвърляни в други области по 
време на изпълнението им и след това. 

Освен възможността да се получат безвъзмездни средства по 
проекти, чрез местните банки ще бъде приложен и специален 
финансов инструмент, който взаимодейства с националните планове 
за действие във връзка с енергийната ефективност. Инструментът 
се нарича „Частно финансиране за енергийна ефективност“ (PF4EE) 
и чрез него местните банки ще бъдат стимулирани да предоставят 
заеми за инвестиции в енергийната ефективност в размер от 40 000 
до 5 милиона евро.

Смекчаване на изменението на 
климата
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Подпрограмата за действия по климата ще допринесе за 
разработването и прилагането на политиката на ЕС за адаптиране 
с цел да се подкрепят усилията, насочени към повишаване на 
устойчивостта към изменението на климата. Съобщението относно 
стратегията на ЕС за адаптиране отразява всички основни елементи 
на адаптирането, които се съдържат в Регламента за LIFE, и съдържа 
някои конкретни указания за характеристиките на търсените проекти 
и за приоритетните области. При финансирането по програма LIFE във 
връзка с адаптирането ще се отдава приоритет на проекти, насочени 
към решаването на основни междусекторни, трансрегионални или 
трансгранични проблеми. Ще се насърчават проекти с потенциал за 
демонстрации и преносимост на резултатите, както и за екологична 
инфраструктура и основани на екосистемите подходи за адаптация, 
а също и проекти, които имат за цел внедряване на новаторски 
технологии за адаптация. По LIFE ще се насърчава адаптирането 
в следните уязвими области: трансгранично управление на 
наводненията; трансгранично управление на бреговите ивици; 
планински и островни райони; и устойчиво управление на водите. 
Освен това LIFE ще подкрепя въвеждането на оценки за уязвимост 
и стратегии за адаптация, включително такива с трансграничен 
характер. На първия етап активно се насърчават предложения за 
проекти, съсредоточени върху адаптирането на градската среда. 

Освен възможността за получаване на безвъзмездни средства 
за дейности по проекти ще бъде въведен и специален финансов 
инструмент за осигуряване на възможности за финансиране под 
формата на заеми или капиталови инвестиции за проекти, които 
генерират приходи или спестяват разходи, като насърчават 
опазването на природния капитал, включително проекти за 
адаптиране на основата на екосистеми. Инструментът се нарича 
„Инструмент за финансиране на природен капитал“ (ИФПК) и използва 
поравно средства от подпрограмите на LIFE за околната среда и за 
действия по климата. 

Адаптиране към изменението на 
климата
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Подпрограмата за действия по климата ще подкрепя и проекти, които 
повишават осведомеността и подобряват управлението по въпроси, 
свързани както със смекчаването на изменението на климата, така и 
с адаптирането към това изменение. Подкрепата за комуникациите и 
разпространяването на информация ще улесни споделянето на знания 
за успешни решения и практики в областта на климата. Тя ще позволи 
и по-широко участие на заинтересованите страни в консултациите и 
осъществяването на политиката относно изменението на климата в 
целия ЕС. Проектите в тази приоритетна област следва да разкриват 
конкретни нужди във връзка с информацията,осведомеността или по-
доброто управление в областта на изменението на климата, както и 
да съдържат конкретни цели и действия с цел удовлетворяване на 
установените нужди.

Управление и информация, свързани с 
изменението на климата



В допълнение към включването на действия по климата във 
всички инструменти на ЕС и използването на опита, натрупан 
с програма LIFE, в новия Регламент за LIFE за периода 
2014—2020 г., публикуван през през декември 2013 г., се 
предвиждаувеличен бюджет от 3,46 милиарда евро. От 1992 
г. насам по LIFE успешно са съфинансирани 4 170 проекта, 
като се допринесе с 3,4 милиарда евро за опазването на 
околната среда. Програмите LIFE за изминалите периоди 
включваха финансиране макар и в по-ограничен мащаб 
на проекти, свързани с изменението на климата. В новия 
инструмент LIFE се въвежда специална подпрограма за 
действия по климата.По нея ще бъдат предоставени 864 
милиона евро за съфинансиране с цел разработване и 
прилагане на новаторски подходи към изменението на 
климата в цяла Европа. Тези специални фондове следва 
да подпомагат прилагането на законодателството на ЕС в 
областта на климата и постигането на целите на политиката. 
Освен това подпрограмата ще служи като платформа за 
обмен на най-добри практики между държавите членки и 
като катализатор за по-ефективни инвестиции в съобразени 
с климата решения, както и за подобрено управление и 
информираност относно предизвикателствата и решенията, 
свързани с изменението на климата. В сравнение с предишния 
инструмент LIFE+, настоящият се отличава със значително 
повишаване на годишното финансиране за проекти за 
действия по климата чрез LIFE.

Основните цели на подпрограмата на LIFE за действия по 
климата са:

•	 да допринесе за прехода към устойчива на климата 
икономика с ниски въглеродни емисии;

•	 да подобри разработването, изпълнението и прилагане-
то на политиката и законодателството на ЕС в областта 
на изменението на климата; 

•	 да спомогне за по-доброто управление в областта на 
околната среда и изменението на климата на всички 
равнища.



Описание

Пилотни проекти, демонстрационни проекти, 
проекти за обмяна на най-добри практики, 
проекти за разпространение на информация 
и повишаване на осведомеността ще бъдат 
подкрепяни чрез съфинансиране от ЕС на 
дейността по проекта в размер до 60 %.  
Тези проекти за действия са сходни с т.нар. 
„традиционни проекти“, финансирани по 
предишната програма LIFE+.

Интегрираните проекти са нов елемент в 
програмата LIFE. Те изискват координиран 
план за действие или стратегия и 
обикновено в тях участват редица публични 
и частни заинтересовани страни, прилагащи 
многосекторен подход в по-големи географски 
райони. Съфинансирането от ЕС на такива 
проекти е в размер до 60 %.

Финансиране може да се осигури и чрез два 
пилотни финансови инструмента — Инструмент 
за финансиране на природен капитал 
(NCFF) и Инструмент за частно финансиране 
за енергийна ефективност (PF4EE), които 
предоставят например заеми или гаранции за 
банкови кредити, отпускани пряко на проекти.

Целта е да се осигури финансова подкрепа за 
изготвянето на интегрирани проекти.

Те имат за цел да предоставят финансова 
помощ за укрепване на капацитета на 
националните звена за контакт по програма 
LIFE в държавите членки да насочват 
кандидатите във връзка с представянето на 
проекти.

Ще се предоставят безвъзмездни средства 
за оперативни разходи на неправителствени 
организации, които работят за изпълнение на 
целите във връзка с изменението на климата на 
европейско ниво.

Вид финансиране

Финансиране чрез 
безвъзмездни 
средства на проекти 
за действия

Финансиране чрез 
безвъзмездни 
средства на 
широкомащабни 
интегрирани 
проекти

Финансови 
инструменти

Основани на 
безвъзмездни 
средства проекти за 
техническа помощ

Проекти за 
изграждане на 
капацитет

Безвъзмездни 
средства за 
оперативни разходи

Какви са възможните видове 
финансиране?
Правното основание за подпрограмата за действия по климата 
предоставя следните възможности:



Как да кандидатствате за 
финансиране по програма LIFE?

I det fleråriga arbetsprogrammet för 2014–2017 anges hur fördelningen 
av anslagen mellan de olika prioriterade områdena och mellan olika 
finansieringsformer ska se ut. Programmet innehåller även en icke-
uttömmande förteckning över möjliga projektområden med särskild 
inriktning på klimatpolitiska frågor inom EU, t.ex. växthusgasredovisning 
och insatser på markanvändningsområdet, en hållbar användning av 
fasta biomassebränslen, bästa praxis projekt för jord- och skogsbruket, 
grön stadsplanering och klimatanpassning inom särskilt sårbara områden, 
t.ex. innovativa och ekosystembaserade metoder för klimatanpassning.

За финансиране могат да кандидатстват публични и/или частни 
организации, субекти и институции, като например държавни органи, 
неправителствени организации, изследователски институти, частни 
предприятия, както и секторни организации, които се занимават с 
дейности във връзка с изменението на климата.

През 2014 г. Европейската комисия ще пусне първата покана за 
представяне на предложения по подпрограмата за действия по 
климата. 

Заинтересованите организации се приканват да започнат подготовка 
възможно най-рано, като разработват идеите си за проекти, 
изграждат партньорства със съответните заинтересовани страни и 
търсят допълнителна финансова подкрепа. Желателно е също така да 
се свържат със звеното за контакт по програма LIFE в собствената си 
държава, което може да им предостави допълнителна информация и 
съдействие, за да подготвят възможно най-добре кандидатурите си.



Уебсайт на LIFE 
http://ec.europa.eu/environment/life/

Уебсайт на Генерална дирекция „Действия по климата“  
http://ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm

Национални звена за контакт по LIFE  
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Адрес за електронна поща: CLIMA-LIFE@ec.europa.eu

Къде можете да намерите 
допълнителна информация?
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