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LIFE - Third Countries 

GENEL AÇIKLAMA 

Bu programın spesifik amacı, çevre politikalarının ve bununla ilgili aksiyon planlarının yapılabilmesi 

için katkıda bulunmaktır. Bu programa katılabilen ülkeler; Cezayir, Arnavutluk, Lübnan, Ürdün, Fas, 

Bosna-hersek, Hırvatistan, Mısır, İsrail, Suriye, Tunus, Turkiye, The West Bank and Gaza, Baltık 

denizine kıyısı olan Rusya’nın bazı bölgeleri (Kaliningrad ve St Petersburg bölgeleri). Bu program adı 

geçen ülkelerdeki yasal bir statüye sahip kişi ve firmalara açık bir programdır.  

DESTEKLEYEN KURULUŞ 

Projenin % 70’i Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. 

BAŞVURU KONULARI 

 AB çevre politikalarının (5.çerçeve ve 6.çerçeve programlarında belirtilen) ve ulusal çevre 
politikalarında öncelikli olarak belirtilen konular  

 UNCED (çevre ve gelişme ile ilgili ulusal konferanslarda) konuşulan konular  

 Helsinki konferansında Baltık Denizi için çevre aksiyon programında ele alınan konular  

 Akdeniz Aksiyon Planı (MAP) ve Barselona konvansiyonunda ele alınan Akdeniz kıyılarının ve 
denizsel çevrenin korunması için önerilen konular  

 Bon konvansiyonuna göre göç eden yabani hayvanların korunması, Bern konvansiyonuna 
göre Avrupa doğal ve yaban hayatının korunması ile ilgili konular 

 SMAP (Kısa/orta vadeli öncelikli çevresel aksiyon planı) euro-mediterranean işbirliklerindeki 
öncelikli konular  

KATILIM KOŞULLARI 

LIFE-Third Countries uluslararası önemi olan bölgesel öncelikli konuları destekler. Bu programda yılda 

bir kez ve her yıl aynı tarihte proje önerisi sunulur. Projeler bağımsız jüri tarafından değerlendirilmeye 

alınır. 

Hazırlanan proje LIFE’ın 6 tane yönetmeliğine uygun olmalıdır: 

1. Uluslararası ve bölgesel anlaşmalara olacak katkılar, yönlendirmeler 

2. Uluslararası, ulusal veya bölgesel sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunması 

3. Bölgedeki ve uygun sektörlerdeki çevresel problemlerin çözümüne katkıda bulunmak 

4. Sınır, bölgelerde işbirliğine katkıda bulunmak 

5. Hazırlanan projenin teknik öneri olması için yapılabilirliği, zamanlama, bütçe, idari işlerinin açıkça 

ortaya konması 

6. Teknik ve bütçe olarak anlaşılır olması 
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Komisyon, proje önerisinin tekrar başka ülke veya bölgelerde kullanılabilir olmasını, halkın katılımının 

ve fikrinin güçlü olduğu proje olmasını ister. Bunun yanında çevresel olarak uygun olmasını 

ulusal/uluslararası veya bölgesel olarak önceliği olan konulardan olmasını ister. Teknik olarak kaliteli 

ve değerli proje olması, projenin seçilmesi için temel kriterlerdir. Sunulan projedeki aktivitelerin, 

projenin farklı yerlerde tekrar kullanımı ve sonuçların yayılması ile bilgileri içermesi gerekir. 400.000-

800.000 Euro arasında bütçeye sahip projeler desteklenir. Komisyon’un desteği hazırlanan bütçenin 

%70’i kadardır. Hazırlanan proje başka bir kaynaktan destek alıyorsa, LIFE kapsamında destek 

verilmez. Proje bütçesi gerçekçi, çok iyi ayarlanmış ve tutarlı olmalıdır. Süre sınırı olmamakla beraber 

genellikle LIFE-Third Countries projeleri 1-3 yıl arasında olur. 

BAŞVURU PROSEDÜRLERİ 

LIFE-Third Countries’in sınırlı bütçesi olması ve başvuruların çok dikkatli incelenmesinden dolayı, 

öneri hazırlama prosedürüne çok iyi uymak gerekir. 

Özetle; 

1. Proje ortaya konan problemin çözümüne yönelik formüle edilmelidir. 

2. Projenin amacı ve var olan problemler açıkça ortaya konmalıdır. 

3. Amaçla karşılaştırıldığında sonuç veya son ürün arasındaki ilişki açıkça tanımlanmalıdır. 

4. Sonuca varılabilmesi için ortaya konacak aksiyonların belirlenmiş olması gerek. Her adım açıkça 

belirtilmelidir. Kim ne kadar zamanda ve ne kadar bütçe ile yapacağı belirtilmelidir. Amaca uygun 

olmayan basamaklar çıkartılmalıdır. 

5. Projenin organizasyonu ve idaresi çok iyi planlanmalıdır. 

6. Bütçe aksiyon planına uygun olarak yapılmalıdır. 

7. Dış faktörler çok iyi görülmeli ve projenin başarısını etkileyebilecek zorluklar belirtilmelidir. 

8. Aksiyonlar ve beklenen sonuçlar listelenmelidir. Bu projenin gözlemlenmesini sağlayacaktır. 

9. Son olarak, projenin başlangıcı, devamı ve sonucunun başlangıçtaki amaca uygun olup olmadığına 

bakılmalıdır.  

İngilizce veya Fransızca olarak hazırlanması gereken başvuru formları, 

http://europa.eu.int/comm/life/3countr/index.htm/ web adresinden yüklenerek doldurulmaktadır.  
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