
Klimaforandringers negative 
konsekvenser samt miljømæssige 
problemstillinger står højt på den 
europæiske dagsorden, og der 
kæmpes ihærdigt for at opnå et 
grønnere og mere ressourceeffektivt 
samfund. Et af instrumenterne til at 
opnå dette er EU’s LIFE-program, som 
siden 1992 har medfinansieret flere 
end 4.000 grønne projekter med det 
formål at hjælpe til implementeringen 
af EU’s klima- og miljøpolitik.

LIFE-programmet
Arbejd for et grønnere og 
mere bæredygtigt Europa

LIFE-programmet 
LIFE-programmet støtter natur-, miljø-  
og klimaprojekter, der vil bidrage til at 
opnå EU’s målsætninger på området. 
Programmet medfinansierer projekter, 
der er ’close to market’, og som har  
karakter af enten pilotprojekter,  
demonstrationsprojekter, ’best practices’ 
eller informationsprojekter. Der kan  
derfor ikke inkluderes deciderede 
forsknings aktiviteter i projekterne, da  
de skal være længere i deres udvikling. 

Der kan søges om en medfinansiering  
på 60 %. Størrelsen på et LIFE-projekt 
varierer meget, men en tommelfinger-
regel er, at projekter med et samlet  
budget på maks. 4 mio. kroner sjældent 
medfinansieres grundet den forventede 
utilstrækkelige påvirkning projektet  
så vil have. 

LIFE er delt op i to delprogrammer: Miljø og Klima, og disse inkluderer  
følgende underemner: 

Miljø Klima 

•   Miljø- og Ressourceeffektivitet  •   Afbødning af klimaforandringer

• Natur og Biodiversitet  •   Klimatilpasning

• Miljøforvaltning og -Information  •   Klimaforvaltning og -Information

Grundforskning Strategisk 
forskning 

Udvikling Demonstration Markeds-
modning

LIFE-programmet
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Kontakt vores lokale projektfinansieringsteam:

Hvilke kriterier skal du opfylde for 
at søge medfinansiering fra 
LIFE-programmet?

• Alle juridiske enheder registreret i EU 
(private virksomheder, offentlige  
institutioner eller NGO’er) kan være  
projektdeltagere

• Der kan både søges alene og som et  
partnerskab

• Alle projektpartnere skal bidrage med 
egenfinansiering

• Projektet skal være langt nok i sin  
udvikling til, at fokus er på  
demonstration og test

• De fleste projekter varer mellem  
to – fem år

• Der gives ekstra point til transnationale 
projekter, hvis det vurderes, at et  
tværnationalt samarbejde er essentielt 
for at løse en given udfordring

EY’s rolle:  
Hvad kan vi hjælpe med? 
EY’s Global R&D and Innovation Services 
kan hjælpe med at kvalificere dit projekt til 
medfinansiering igennem LIFE-program-
met. Vi tilbyder strategisk rådgivning 
inden for projektudvikling, budgetter,  
IP-rettigheder, eventuelle partnerskaber 
m.m. Vi kan også hjælpe med at udarbejde 
en forretningsplan. Vores globale team 
har stor ekspertise på området, og vores 
lokale eksperter i projektfinansiering kan 
vise dig vejen til nye forretnings-
muligheder. Hos EY er vi passionerede 
omkring innovation og teknologiudvikling. 
Sammen med dig ønsker vi at sikre  
bæredygtig vækst og nå et fælles mål  
for en bedre fremtid. 

1 Validering 
Vi undersøger 

indledningsvis din idés 
bæredygtighed og 
 vurderer dens chancer 
for at opnå finansiering

2 Støttemuligheder 
Vi identificerer  

passende  finansiering 
3 Målsætning

Vi afstemmer dine 
interne målsætninger 
med dine samarbejds-
partneres og EU’s 
målsætninger 

4 Ansøgning
Vi udarbejder  

en ansøgning baseret  
på din idé

5 Implementering
Vi  implementerer 

iht. aftalt økonomi, 
 rapportering til bidrags-
yder og projektstyring

6 Udnyttelse
Vi sikrer, at du får 

mest muligt ud af din 
idé, når ansøgnings-
processen er fuldført

Vejen til projektmidler  
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Om EY
EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner 
og rådgivning. Den indsigt og de ydelser, vi leverer, hjælper med at opbygge 
tillid til kapitalmarkederne og den globale økonomi. Vi udvikler dygtige ledere og 
medarbejdere, som sammen leverer det, vi lover vores interessenter og bidrager til, 
at arbejdsverdenen og arbejdslivet fungerer bedre - for vores medarbejdere, vores 
kunder og det omgivende samfund. 
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