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Интересувате се дали можете да 
кандидатствате по Програма LIFE? 

Имате нужда да откриете партньор, 
с който да сътрудничите за нова 
екологична инициатива? 

Не сте сигурна в проектната си идея 
и искате консултация, а не знаете към 
кого да се насочите?

Министерството на околната среда и водите 
Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и 

международно сътрудничество“

гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22

Лице за контакти: г-жа Силвия Рангелова
Телефон: +359 2 9406244

E-mail: rangelova@moew.government.bg

?

www.life–bulgaria.bg
Къде ще ни откриете

Повече още  730  обучени участници -   
потенциални бенефициенти; 

Над  60 обучения, вкл. регионални срещи; 

Повече от  90  организации от различни сектори,  
които търсят партньори; 

Интегрирани европейски политики в национални 
стратегически документи; 

З7  проекта са реализирани или са в процес на 
реализиране в България.



Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския 
съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната 
среда, природата и климата на територията на ЕС. 
Програмата е създадена с цел допринасяне за 
изпълнението, актуализирането и развитието на 
политиката и законодателството на ЕС в областта на 
околната среда и климата чрез съфинансиране на 
проекти с европейска добавена стойност.

Министерство на околната среда и водите е 
бенефициент по Програма LIFE. 

Проектът има две основни цели: 

Създадена през 1992 г., интересът по Програмата 
се повишава всяка година. Кандидатите от всички 
страни от ЕС искат да реализират нови екологич-
ни проекти  на стойност около 2,8 милиарда евро. 
Анализирайки ползите от крайните резултати, Ев-
ропейската комисия чрез нейните главни дирекции 
(ГД) „Околна среда“ и „Действия по климата“ предла-
гат за следващия програмен период да се инвес-
тират повече от 5,1 милиарда евро за опазване на 
природата и околната среда. 

Програма LIFE Проeкт CAPTA

До сега в Програмата

Успешни резултати

Разширяване на обхвата на Програма 
LIFE в България чрез увеличаване 
на подкрепата за потенциални 
бенефициенти при кандидатстването 
по поканите на програмата;

 Подобряване на капацитета 
и създаване на икономически 
ефективна организация на 
Националното звено за контакт (НЗК) 
по Програма LIFE в България. 
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Повишаване на предоставяните качествени 
проектни предложения по всяка от обявените покани;

Повишен капацитет на НЗК - преминати серия от 
обучения, в т.ч. учебни посещения в държави-членки 
на ЕС с висока усвояемост на средства по Програма 
LIFE, за обмяна на най-добри практики;

Разширена структура на НЗК чрез създадените 
шест регионални звена за контакт (РЗК);

Консултации на потенциални бенефициенти 
за кандидатстване по Програмата – проведени 
фокус групи за нуждите на възможни кандидати 
по програмата, обучения за Поканите за 
кандидатстване 2017-2020 г., практически насоки 
за успешни проекти и др.;

Анализ на пропуските с препоръки относно 
правните и организационните възможности 
за интегриране на целите на програма LIFE в 
националните приоритети и финансовите средства с 
други източници на финансиране.
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