
 

Q&A fra LIFE-Ansøgningskursus 8. og 9. juni 2022 

 

Link til optagelser og andet materiale fra kurset: https://dacob.eu/?p=688 

 

Er det 7% (flat rate) af de samlede omkostninger i projektet? 

Ja, af de samlede støtteberettigede omkostninger 

Vil afledte/eksterne formål have betydning for en ansøgning?  

Ja, du skal bruge eksterne effekter for at styrke din ansøgning. Du kommer ind 
på dette i Relevans-afsnittet. 

De viste budgeteksempler, er de fra e-grant?  

Nej. LIFE bruger ikke e-grant. Budgetskabelonerne kan downloades fra 
Funding og Tenders ansøgningsportalen under det udvalgte ansøgningsopslag. 
Se også link i præsentationen fra kurset og guide til Funding & Tenders 
portalen.  

Kan ansøgningskursets vejledning anvendes for Interreg-projekter? 

Nej. Interreg-ansøgninger varierer fra program til program og har alle 
forskellige ansøgningsomfang og skabeloner. Så det vil ikke fungere 1:1. Men 
en del styrker i LIFE-ansøgninger vil også være styrker i Interreg. Tænk dog 
ind, at Interreg har internationale samarbejder og netværksaktiviteter på tværs 
af lande og myndigheder som dets hjerte, mens det er naturen og klimaet, der 
er det i LIFE. 
 
Kommer statsstøttereglerne spil for den private virksomhed? 

Nej. EU-støtte til specifikke projektaktiviteter i LIFE gælder ikke som 
statsstøtte, fordi de er møntet til de planlagte aktiviteter og impacts. 

Skal man have økosystemtjenester med i klima-delprogrammet? 

Nej. Økosystemtjenester er vigtigt at have øje for, når effekter på miljø og 
biodiversitet medtages i ansøgningens formål eller impact. Lover projektet 
sådanne effekter, så er økosystemtjenester et anerkendt koncept og syn på 
naturens værdi, og kan anvendes til afrapportering på baseline og forandring 
(impact). Men det er ikke et krav at have økosystemtjenester med i projekter i 
klimatilpasning eller -modvirkning. 

Hvad med medfinansiering fra private partnere? 

https://dacob.eu/?p=688
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027


 

Medfinansiering kan komme fra private, nationale fonde eller privatpersoner. 
Se slide under “Projektdesign” om medfinansiering for forslag til fonde. 

Giver det en fordel at have internationale partnere med? 

Ja, det giver mening og point, hvis den internationale partner bidrager med 
merværdi til projektet. De skal altså spille en rolle og bidrage væsentligt i 
forhold til projektets impact. Så vælg med omhu. 

Er det kun tidlig forskning (grundforskning), LIFE ikke støtter, mens mere 
udviklet forskning godt kan støttes? 

Det gælder som udgangspunkt al forskning. LIFE er fokuseret omkring impact, 
dvs. at det er projekternes dokumenterede gavnlige effekter på miljø, natur, 
klima som er vigtigt. Det er altså ikke et program, der understøtter forskning 
som så, om end forskningsinstitutioner godt kan indgå i projekterne ift. at 
sikre og dokumentere de nævnte gavnlige effekter. 
 
Der er enkelte og gode eksempler på forskningsaktivitet i LIFE-projekter, hvor 
den gennemførte aktivitet med forskerbidrag, for eksempel inddragelse af 
forskere i anvendelsen af en forhandlingsmetode med lodsejere om 
jordfordeling, har konkrete bidrag og er nødvendig ift. det pågældende LIFE-
projekts formål. 
 
I andre lande, for eksempel i Italien, er et stort antal LIFE-projekter ledet af 
forskere og universiteter. Her bruges LIFE-programmet til gennem 
eksempelvis naturgenopretning eller udviklingen af kommercielle prototyper 
at fremme vidensbasen og ‘state of the art’ inden for miljø- og klimaområdet.  
 

Hvordan forholder LIFE programmet sig til videre udvikling af tidligere 
projekter i LIFE? 

Det er meget velkomment, og kan give ekstra point i evalueringen. Det er dog 
vigtigt at vise hvordan man bruger det tidligere projekt som springbræt, for 
ikke at begå samme fejl, og generelt innovere på tilgangen. 

Hvad er typisk budgetstørrelse i LIFE? 

Du kan I ansøgningsopslagene se, hvad EU forventer af budget per projekt. 

Langt de fleste LIFE-projekters budgetter ligger i spændet mellem 5 og 35 
millioner kr. Budget skal afspejle aktiviteter og impact. 

Hvornår forventer I indkaldelser i 2023? 



 

Vi regner med, det bliver nogenlunde det samme som i år - dvs. en åbning af 
indkaldelser slut april eller midt maj. Med deadlines oktober-november. 

Er det max 120 A4 sider eller normalsider med bestemt antal tegn?  

Part B skal svare til 120 sider i word med skrifttype Arial i minimum størrelse 
10. Part A og part C (bilag) tæller ikke med i dette. EU's overskrifter og 
spørgsmål til afsnittene må ikke slettes, og modeller, grafer o.l. tæller os med. 

Hvordan beregnes værdien af frivilligt arbejde, fx en frivillig arbejdstime = x 
antal kr.? 

Frivilligt arbejde kan medtages som støtteberettiget projektomkostning I LIFE-
projekter, og dermed øge EU-støtten, der er en fast procentdel (typisk 60%) af de 
støtteberettigede projektomkostninger i et LIFE-projekts budget.  

Der er faste satser for frivilligt arbejde I LIFE, der gælder pr. Dag. For 
frivilligtimer ydet i Danmark er den 157 EUR pr dag, hvilket svarer til ca 1165 kr 
pr dag, eller 145 kr ved 8 frivilligtimer om dagen. Der skal regnes i 8 
frivilligtimer pr dag, for at tælle en dag.  

Kan jord bruges som egenfinansiering i LIFE-projekter? 

Nej. Kun finansielle midler (egne og eksterne) eller medarbejdertimer kan 
bruges som egenfinansiering. Jord kan bidrages til et projekt som “in-kind 
contribution”, og når nævnt kan styrke projektet ved at være med til at 
understrege over for evaluator hvor ‘committed’ partneren er. Men det kan 
hverken tælle med som omkostning eller indtægt i projektet, modsat finansiel 
egenfinansiering. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf

