LIFE-rahoitus FACT SHEET 2020
Mikä LIFE?
EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusohjelma,
josta myönnetään rahoitusta (action grants)
ympäristö- ja ilmastotoimien hankkeille. Ohjelman
budjetti 2014-2020 on 3.5 miljardia euroa. Budjetti
kasvamassa merkittävästi kaudelle 2021-2027.
Kuka voi hakea rahoitusta LIFE-hankkeelle?
EU:ssa rekisteröity `oikeushenkilö` eli esimerkiksi
yritykset, tutkimuslaitokset, julkishallinnon
organisaatiot ja järjestöt. Hakijalla on tarpeen olla
vakaat taloudelliset edellytykset Lifen mittaluokan
hankkeiden käytännön toteuttamiseen.
Kuinka paljon rahoitusta myönnetään?
Perinteisten hankkeiden budjetille ei ole asetettu
rajoituksia. LIFE-ohjelmasta rahoitetut hankkeet ovat
olleet budjetiltaan keskimäärin 1- 5 M €. Hankkeet,
joiden budjetti on alle 500 000 € saavat harvoin
rahoitusta. LIFE-ohjelma rahoittaa 55- 75 % hankkeen
koko budjetista. Jäljelle jäävä osa budjetista jää
katettavaksi hankkeen toteuttajakonsortion
omarahoituksesta.
Ympäristöministeriö myöntää valmistelurahoitusta
(5000 - 10 000 €) kilpailukykyisten ja strategiaansa
palvelevien LIFE-hakemusten valmistelulle sekä
osarahoittaa Life-hankkeita 30 000 €- 100 000 €:n
panoksella. Valmistelu- ja osarahoituksen hakemisen
ohjeet löytyvät YM:n LIFE nettisivuilta, ks. linkki
lopusta.
Milloin LIFE-hankkeiden hakuaika on?
EU-komissio järjestää LIFE-rahoitushaun kerran
vuodessa. Se avautuu huhtikuussa ja sulkeutuu joko

kesäkuussa (Ympäristö-alaohjelma) tai syyskuussa
(Ilmastotoimet-alaohjelma). Hakemus tehdään
englanniksi komission eProposal-palveluun.
Ensimmäinen indikaatio hankkeen jatkoon pääsystä
tulee n. 4-6 kk hakuajan umpeuduttua ja viralliset
tulokset muutama kuukausi myöhemmin.
Hakumenettely kestää kokonaisuudessaan noin
vuoden.
Millaisille projekteille LIFE-rahoitusta voi saada?
Käytännössä hankevaihtoehtoja on Ilmastotoimetalaohjelmassa kolme:
1. Ilmastonmuutoksen hillitsemishanke
2. Ilmastonmuutokseen sopeutumishanke
3. Ilmastohallinto- ja tieto-hanke
Tarkennukset yllä olevien hankkeiden
painopistealueista, erityistavoitteista sekä
toimialoista löytyvät LIFE-asetuksen artikloista 13-16
sekä komission monivuotisen työohjelman liitteestä
(kohta 4). Linkit lähteisiin kerätty loppuun.
Ympäristö-alaohjelmassa hankevaihtoehtoja on:
1. Ympäristö- ja resurssitehokkuushanke. Hankkeiden
painopistealueet ja erityistavoitteet on lueteltu LIFEasetuksen artiklassa 10, liitteessä III.A sekä
monivuotisen työohjelman liitteen kohdassa 3.1.
2. Luonto ja luonnon monimuotoisuushanke.
Hankkeiden painopistealueet ja erityistavoitteet on
lueteltu LIFE-asetuksen artiklassa 11, liitteessä III.B
sekä monivuotisen työohjelman liitteen kohdassa 3.2.
3. Ympäristöhallinto- ja tietohanke. Hankkeiden
painopistealueet ja erityistavoitteet on lueteltu LIFEasetuksen artiklassa 12, liitteessä III.C sekä
monivuotisen työohjelman liitteen kohdassa 3.3.

Mistä löydän lisää tietoa?
LIFE-ohjelman nettisivut:
https://ec.europa.eu/easme/en/life
LIFE-hankkeiden hakupaketit:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/callsproposals
Monivuotinen työohjelma (suomeksi):
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0210&fro
m=EN#d1e40-11-1.
LIFE-asetus (suomeksi):
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1293&from
=fi
Ympäristöministeriön LIFE-nettisivut:
https://www.ym.fi/fiFI/Ministerio/Rahoitus_ja_avustukset/LIFErahoitus
LIFE-projektien hakupalvelu `project database`:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projec
ts/index.cfm
Parhaina palkitut projektit v. 2019:
https://ec.europa.eu/info/news/eu-celebrates-bestprojects-nature-environment-and-climate-action2019-may-17_en

