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Да допринесе за 

преминаване към 

икономика, която е 

устойчива, кръгова, 

енергийноефективна, 

основана на 

възобновяема енергия, 

неутрална и стабилна 

по отношение на 

изменението на 

климата

Да допринесе за 

опазване и 

подобряване на 

качеството на околната 

среда

Да допринесе за 

опазване  на 

биоразнообразието и 

да спре процеса на 

неговата загуба

Опазване на 

природата и 

биологичното 

разнообразие

Кръгова 

икономика и 

качество на 

живот

Смекчаване на 

последиците от 

изменението на 

климата и 

приспособяне 

към това 

изменение

Преход към 

чиста енергия

Законодателство и политики:

- Подпомага се разработването, 

мониторинга и прилагане им

- Подпомагат се държавите-

членки  в изпълнението им

Бенефициенти:

Частни предприятия

Неправителствени и граждански 

организации

Публичния сектор

Проектите:

- Да разработват и демонстритат 

еко-иновативни техники, методи и 

подходи

- Да подкрепят изпълнението  на 

планове и стратегии в съответствие 

със законодателство на ЕС 

- Да промотират най-добрите 

практики и промяната в поведението

- Да действат като катализатор на 

широкомащабни успешни решения



Подпрограми

Натура 2000, биоразнообразие, борба с 

инвазивни чужди видове, намаляване 

загубата на биологично разнообразие, 

възстановяване на екосистеми, интегрирано 

прилагане на НПРД и Стратегията на ЕС за 

биоразнообразие, BEST и др.

Подпрограма  „Опазване на 
природата и биологичното 

разнообразие“ Широк обхват – кръгова икономика, 

отпадъци, шум, опазване чистотата на 

въздуха, води, почви, химикали и др. 

Подпомага прилагането на ЕС 

законодателство / иновативни решения / 

най-добри практики / и др. 

Подпрограма  „Кръгова 
икономика и качество на живот“ 

Изцяло нова – допринася за създаване на 

пазарни и регулаторни “отключващи” 

условия за енергийния преход на ЕС –

разпространение на най-добри практики,  

мобилизиране на инвестиции, подобряване 

на професионалните умения, повишаване 

на осведомеността и др. Не са допустими 

разходи за инфраструктура.

Подпрограма „Преход към 
чиста енергия“

Допринася за постигане на климатично 

неутрално и устойчиво на климатичните 

промени общество – мерки за адаптация към 

климатичните промени, за смекчаване 

изменението на климата и подпомагане на 

управлението и осигуряване на информация.

Подпрограма „Смекчаване на 
последиците от изменението 
на климата и приспособяване 

към това изменение“



ГРАНТОВЕ

 Грантове за действия:

Стандартни проекти за 
действия (SAPs)

Стратегически проекти за 
опазване на   природата 
(SNAPs)

Стратегически интегрирани 
проекти (SIPs)

Техническа помощ (TA)

Други действия (OA) – в т.ч. 
действия за координация и 
подкрепа (CSAs)

 Оперативни грантове за НПО

Видове дейности/проекти
ДРУГИ ФОРМИ НА ФИНАНСИРАНЕ

 Обществени поръчки

 Награди

 Блендинг (blending)



Срокове за кандидатстване по 
отворените покани LIFE 2022:

Стандартни проекти за действие (SAPs)

от подпрграми „Кръгова икономика и качество на живот“, 

„Природа и  биоразнообразие“, „Смекчаване последиците от 

изменението на климата и адаптация“ – покани: LIFE-2022-SAP-

ENV, LIFE-2022-SAP-NAT и LIFE-2022-SAP-CLIMA, общо 7 теми

04.10.2022 г.

Грантове за действия

от подпрограма „Преход към чиста 

енергия“, покана LIFE-2022-CET - отворени 

са 18 теми с краен срок:

16.11.2022 г.

Стратегически интегрирани проекти (SIPs) и 

стратегически проекти за природа (SNAPs)

покана LIFE-2022-STRAT- двуетапно

кандидатстване – общо три теми:

 първи етап – концепция:

08.09.2022 г.
 втори етап – пълно проектно предложение:

30.03.2023 г.

Техническа помощ за подготовка на стратегически 

интегрирани проекти (SIPs) и стратегически 

проекти за опазване на природата (SNAPs)

включва три теми, покана LIFE-2022-TA-PP:

08.09.2022 г.

Гранатови споразумения за специфични действия 

(SGA OG) за неправителствени организации

важи за НПОта с вече одобрени проектни 

предложения от предходната покана през 

2021 г.

21.09.2022 г.



Ключови индикатори на ниво проект - КИП (KPIs) -
Част „С“

За подпрограма „Преход към чиста енергия“ - ПЧЕ

• Част „С“ от формуляра се попълва задължително

• Общи КИП за програма LIFE и 11 общи КИП за подпрограма ПЧЕ

• Осигурете последователност между част „С“ и раздела за въздействие от част „В“

• Част „В“ следва да съдържа повече спечифични КИП и обосновки

• Част „С“ ще стане част от грантовото споразумение

• От избрани проекти ще се изисква да съобщят информация за въздействие в базата 

данни за КИП на програма LIFE (използвайки заложените КИП в част „C“) 



Информация за покани 2021

Име на 

поканата

Подадени 

проектни 

предложения

Допустими 

проектни 

предложения

Проекти 

предложени за 

финансиране 

по GAP (вкл. 

резерви)

Процент на 

ус-

певаемост

Поискано 

финансиране 

по 

допустимите 

проекти

(EUR M)

Препоръчани 

за 

финансиране 

по  GAP (вкл. 

резерви)

(EUR M)

LIFE-2021-

SAP-NAT
165 163 27 16.6% 613.9 128.9

LIFE-2021-

SAP-ENV
267 265 45 17.0% 616.8 93.1

LIFE-2021-

SAP-

CLIMA

174 168 30 17.9% 364.9 68.3

LIFE-2021-

CET
171 153 68 44.4% 229.0 95.9

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПОКАНИТЕ ПО ПОДПРОГРАМИ



Информация за покани 2021
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ДОПУСТИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДПРОГРАМИ



Информация за покани 2021

БЪЛГАРИЯ – ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПОДПРОГРАМИ

Подпрограма Допустими проекти
Процент на 

успеваемост

Природа и биоразнообразие
32 3.1%

Кръгова икономика и качество на живот
30 0.0%

Смекчаване и адаптация към 

климатичните промени
8 50.0%

Преход към чиста енергия
43 62.8%



Полезна 

информация

1. Покани за кандидатстване: 

 Funding and Tenders Portal - https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

2. Задължитeлно създаване на профил с цел кандидатстване: 

 Funding & Tenders Portal Electronic Submission System -
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

3. Регистриране на организация и получаване на 9-цифрен код (PIC)

 Participant Register - https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

4. За повече информация относно допустимостта на проектните 
предложения по дадена покана:

 Раздел “Често задавани въпроси” в Програма LIFE -
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-support-applicants_en#ecl-inpage-1377

5. Конкретни въпроси отправяйте на електронната поща, посочена в 
съответната покана, както и на НЗК – lifensp@moew.government.bg

6. За повече информация относно системата за кандидатстване: 

 Онлайн ръководство - https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf


Благодаря за вниманието!
Силвия Рангелова

Ръководител на НЗК

http://www.life-bulgaria.bg
https://www.facebook.com/life.programme.bg
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en


