
PROGRAM LIFE
pro životní prostředí a klima

Základní informace o programu



Komunitární program pro životní prostředí a 
oblast klimatu 2014-2020;

Nařízení (ES) č. 1293/2013 z 11. 12. 2013;

Podpora a rozvoj legislativy EU v oblasti EU

Navazuje na 7. akční program EU pro životní 
prostředí

Celkový rozpočet 2014-2020: 3,457 miliardy €

Od roku 1992 podpořil více než 4600 projektů

Komplementární (doplňkový) k ostatním 
dotačním programům EU (Horizont 2020 > LIFE > COSME)
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Co je LIFE?



Nové programové období 2018 – 2020

Změny a novinky ve Víceletém pracovním
programu LIFE – ke stažení na:

http://www.program-life.cz/

Důraz na zjednodušení procesů podávání
zpráv, reprodukování výsledků projektu a
zlepšení komunikační strategie.

2018 - 2020

http://www.program-life.cz/


Evropská komise

Výkonná agentura pro malé a střední 
podniky – EASME

Členské státy - národní kontaktní místa –
pro ČR Ministerstvo životního prostředí
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Kdo LIFE řídí?



Oprávnění žadatelé

Všechny právnické osoby registrované v EU (důležitá je
vzájemná spolupráce zaměřená na řešení problému), např.:

Veřejné subjekty (typicky např. města: povodně a sucho,
zelená a modrá infrastruktura, adaptační strategie,
mobilita; ale též univerzity a VVI, národní parky, kraje atp.)

Soukromé podnikatelské subjekty, svazy a VVI
(typicky např. technologické inovace, těžký i lehký průmysl,
zemědělství, odpady, energetická účinnost aj.)

Soukromé nepodnikatelské organizace (typicky např.
NNO - ochrana zvláště chráněných druhů a stanovišť,
informační kampaně)
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Pestrá paleta témat



Jaký je projekt LIFE?

reaguje na a řeší nějaký environmentální problém

inovativnost a kreativita návrhu - testuje neodzkoušené 
ekoinovativní postupy, technologie a metody (pilotní) nebo 
tyto zavádí do praxe, pokud jsou v daném kontextu nové 
(demonstrační), popřípadě využívá osvědčené postupy

přináší konkrétní změnu životního prostředí či klimatu 
(ideálně odpovídající předem definovanému projektovému 
tématu/politické prioritě programu), která má přidanou 
hodnotu v kontextu EU – lze ji přenést a napodobit jinde

rozpočet projektu například 1-8 mil. EUR, doba 
realizace v závislosti na cíli, běžně 3-6 let

spolupráce se všemi zainteresovanými stranami, které 
na jeho výsledcích mají zájem samospráva, místní podniky, 
univerzity,  i zahraniční subjekty

využitelnost výsledků do jiné oblasti a jejich udržitelnost
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Termíny každoroční výzvy

 Vyhlášení výzvy 2018 Evropskou komisí: 
polovina dubna 2018

 Ukončení výzvy Evropské komise: 
pro podprogram ŽP– koncept – polovina června 2018

pro podprogram Klima – projekt - 1. polovina září 2018

 Přepokládaný termín zahájení realizace projektů: 
červenec 2019

 Národní výzva LIFE: 
pro podprogram ŽP - 29. březen – 3. května 2018
pro podprogram Klima – 29. březen – 22. června 2018 
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http://www.lifeinfodays.eu/

akce a semináře nejen v ČR;

navázání kontaktů se zahraničními partnery;

informace o píšících seminářích pro žadatele;

…

Nová informační stránka

http://www.lifeinfodays.eu/


program-life.cz

http://mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

life@mzp.cz 267 122 315

267 122 389

Nebo na http://ec.europa.eu/life

Kontakty

http://www.program-life.cz/
http://mzp.cz/cz/komunitarni_program_life
mailto:life@mzp.cz
http://ec.europa.eu/life


Děkuji za pozornost!


