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EUROPA KOMMISSIONEN 
GENERALDIREKTORATET FOR MILJØ 
Direktorat E – Internationale anliggender & LIFE 
ENV.E.3 – LIFE Nature 
Head of Unit (UOFFICIEL OVERSÆTTELSE) 

Bruxelles,  
 

 
Emne: Informationsmøde om LIFE+ 2010 

 
Jeg har hermed fornøjelsen af at invitere dem til Europa Kommissionens 
informationsmøde om LIFE+ programmet. Informationsmødet vil blive afholdt 
mandag den 7. juni i Roskilde, Køgevej 80 - mødested ”Auditoriet”, og vil blive 
gennemført på dansk. 
 
Formålet med dette arrangement er at: informere potentielle ansøgere om Life+-
programmet i forbindelse med den sidste nye indkaldelse for 2010; hjælpe potentielle 
ansøgere til at afgøre, om man skal indsende et Life+-forslag; pege på nogle centrale 
områder for at undgå fælles problemer i forbindelse med indsendelsen af en 
ansøgning. Målgruppen er derfor dem, der: 
 

• Har lidt eller intet kendskab til Life +-programmet; 

• Har indsendt deres første ansøgning 

• Tidligere har fået afslag på en ansøgning. 

Personer med tidligere LIFE erfaringer er selvfølgelig også velkomne til at deltage. 
 
Bemærk venligst, at der ikke vil være oplysninger til rådighed om den igangværende 
udvælgelsesproces 2009s LIFE+ indkaldelse. Dette et informationsmøde og ikke et 
"Writers Workshop". 
 
En foreløbig dagsorden for arrangementet kan findes i bilaget til denne invitation. 
Yderligere oplysninger bliver lagt ud på hjemmesiden for LIFE 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm, efterhånden, som de bliver 
tilgængelige. 
 
STELLA Consulting og MWH er ansvarlige for tilrettelæggelsen af arrangementet. De 
er et konsulent partnerskab, der arbejder for Europa Kommissionen.  
 
Ønsker du at deltage i informationsmødet, kan du sende vedlagte registreringsskema til 
Kristian Dambo Knudsen på tilmelding@zealanddenmark.eu så hurtigt som muligt. 
Der er et begrænset antal pladser til arrangementet; der vil blive fyldt op efter først-til-
mølle-princippet. Du vil modtage en bekræftelse på din deltagelse på et senere 
tidspunkt 
 
Med venlig hilsen, 
 

Angelo Salsi 
 
Vedlagt: Program for LIFE+ informationsmøde 
  Registreringsskema 


