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1. Valmisteluavustukset
• Ympäristöministeriö tukee tavanomaisten LIFE-hankkeiden valmistelua max.
10 000 €:n avustuksilla.
• Myönnetään vain tavanomaisten LIFE-hankkeiden valmisteluun (Standard
Action Projects, SAP)
• Valmisteluavustushaku on auki. https://ym.fi/-/hakuilmoitus-life-hankkeidenvalmisteluavustukset Haku sulkeutuu 22.6.klo 16.15
• Päätökset pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti
• Valmisteluavustushaussa käytetään valmista avustuslomaketta, johon
liitetään:
• Todistus nimenkirjoitusoikeudesta
• Itse hakulomake allekirjoitettuna
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Valmisteluavustusten kriteerit:
1. sopivuus LIFE ympäristö- tai ilmastotoimet toiminta-alan alaohjelmien
painopistealueisiin ja erityistavoitteisiin (LIFE-asetus, monivuotinen
työohjelma)
2. hankkeen merkittävyys EU:ssa (kytkös EU:n ympäristöpolitiikkaan ja
kansainvälinen yhteistyö),
3. hankkeen vaikuttavuus kansallisesti (konkreettinen ympäristöhyöty),
4. hakijan kyvykkyys LIFE-hankkeen vetämiseen ja yhteistyöverkoston laatu
(käsiteltävän ongelman parantamiseksi ja projektin tulosten levittämiseksi),
5. LIFE-hankkeen valmistelun toteuttamisen realistisuus ja
toteuttamiskelpoisuus
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Hakemuksessa huomioitavaa
• Yleiskustannukset on max. 15 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
• Kuluja kannattaa selittää auki, lomakkeessa tähän tila

• Hakulomakkeessa tulee kuvata sekä valmisteluhanke sekä itse
valmisteltava hanke. Puhutaan erikseen ”valmisteluhankkeesta” ja ”EULIFE-hankkeesta”
• ”Vakuutan” -kohdat
• Avustus on ei-taloudelliseen toimintaan
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2. Osarahoitusavustukset
Osarahoitusten suhteen käytännöt muuttuvat:
• Aiemmin osarahoituksia haettiin samaan aikaan kuin valmisteluavustuksia
• Vuoden 2021 haussa YM voi myöntää osarahoitusta 30 000 € tai 50 000 €
• Avustushaku tapahtuu tämänhetkisen arvion mukaan joulukuun 2021 helmikuun 2022 aikana
• Avustushaku pyritään avaamaan heti, kun hankkeet (ja YM) saavat tiedon,
mitkä hankkeet ovat päässeet revisiovaiheeseen
• Osarahoitusavustusta hakevat vain revisiovaiheeseen päässeet LIFEhankkeet
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Osarahoitusavustukset
• Hakuprosessi täsmentyy myöhemmin
• Komission LIFE-haku vaihtuu eProposalista Funding & Tender –portaaliin
Miten tämä muuttaa hakemuksia ja niihin liitettäviä lomakkeita/tietoja (Cofinancier declaration” ei ole vielä tiedossa.

• Komission LIFE-hakemukseen täyttöohjeistus tässä vaiheessa:
Jos hankkeenne arvioidut kokonaiskustannukset ovat yli 3 M€, laita 50 000€
Jos hankkeenne arvioidut kokonaiskustannukset ovat alle 3 M€, laita 30 000€
• Mikäli jo ensimmäisessä hakuvaiheessa tarvitaan allekirjoitettu lomake cofinanciereilta, toimitamme sellaisen hankkeen pyynnöstä. Siinä tulee näkyä,
että rahoitus ei ole vielä vahvistunut ”To be confirmed” tms.
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Muuta ajankohtaista
• Komission tavoitteena on, että monivuotinen työohjelma 2021-2024
hyväksytään 14.6.2021 mennessä ja LIFE-hakukierros 2021 avautuu
välittömästi tämän jälkeen
• Osallistukaa komission infowebinaareihin, jotka järjestetään tämänhetkisen
aikataulun mukaan 21.6.2021 alkavalla viikolla. CINEA:n LIFE-sivuille (LIFE
(europa.eu)) on tulossa lisätietoa lähiviikkoina.
• An online webinar ‘Funding & Tenders Portal for beginners for external users takes
place on 27 May to explain and demonstrate the main features of the portal.
https://cinea.ec.europa.eu/events/funding-tenders-portal-beginners_en
• An online information session for applicants will take place on 22- 25 June 2021
https://cinea.ec.europa.eu/events/save-date_en
• 23.5. 10-16 CET, alaohjelmat “Nature and biodiversity, Circular economy and
quality of life, Climate mitigation and adaptation”
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Muuta ajankohtaista
Ympäristöministeriö järjestää oman täydentävän ”Kysymyksiä ja vastauksia
LIFE 2021 -hausta” webinaarin 12.8.2021 klo 13-14.30. Ilmoittautumisen osalta
kannattaa tarkkailla ympäristöministeriön LIFE-sivustoa https://ym.fi/eu-n-lifeohjelma
Seuraa myös:

https://cinea.ec.europa.eu/life_fi
https://www.eurahoitusneuvonta.fi/ohjelmat/life-ohjelma
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