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2 stupňové předkládání žádostí

Proč ?

- důvody pro zavedení dvoustupňového systému

Jak?

- výběr, hodnotící kritéria

Co?

- 2 etapy: koncept a úplná žádost

Kdy?

- orientační harmonogram

Obsah



• Zjednodušení procesu zpracování žádostí a hodnocení
tradičních projektů LIFE.

• Jednodušší postup a rychlá zpětná vazba.

• Potřeba řešit klesající počet žádostí o spolufinancování LIFE
v posledních letech.

Důvody pro zavedení dvoustupňového systému



Nový zjednodušený dvoustupňový systém:

1. Koncept (Concept note)

2. Úplná žádost (Full proposal)

• Jen pro podprogram Životní prostředí LIFE

• Jen pro tradiční projekty

Co je 2 stupňový přístup pro předkládání žádostí?



Návrh projektu je způsobilý, pokud:

• přispívá k jednomu nebo několika obecným cílům
stanoveným v článku 3 nařízení LIFE a používá specifické cíle
uvedené v článcích 10, 11 a 12 nařízení LIFE,

• spadá do působnosti PO (jak je stanoveno v článku 9 nařízení
LIFE) podprogramu Životní prostředí LIFE, v němž byl
předložen návrh projektu.

Koncept – kritéria způsobilosti



• se realizuje v EU a/nebo na územích, na která se vztahují
Smlouvy a příslušné právní předpisy, nebo splňuje jednu z
výjimek stanovených v článcích 5 a 6 nařízení LIFE a
uvedených v Pokynech pro žadatele 2017, a

• odpovídá jednomu z následujících typů projektů
definovaných v čl. 2 písm. (a), (b), (c) a (h) nařízení LIFE:

"Pilotní projekty",
"Demonstrační projekty",
"Projekty dobré praxe",
"Projekty informování, osvěty a šíření informací".

NENÍ zaměřen na výzkum nebo výstavbu velké infrastruktury!

Koncept – kritéria způsobilosti



Požadavky na splnění kritérií způsobilosti specifické pro každou PO:

• Životní prostředí a účinné využívání zdrojů musí obsahovat
aktivity, které vedou k podstatným a měřitelným přímým účinkům
na zamýšlené otázky životního prostředí a/nebo klimatu.

• Příroda a biologická rozmanitost musí věnovat nejméně 25 %
způsobilého rozpočtu konkrétním ochranným opatřením.

• Správa a informace v oblasti životního prostředí musí
obsahovat opatření, která vedou k podstatným a měřitelným
přímým nebo nepřímým účinkům na environmentální problém/y,
jejichž cílem je vyvolat podstatné a měřitelné přímé dopady na
problematiku správy, informací, a/nebo povědomí a šíření cílené
problematiky.

Koncept – kritéria způsobilosti



Bodování konceptu (Concept note)

Bodování konceptu Min. bodů Max. bodů 

1. Celková kvalita návrhu 5 20 

2.  Celková přidaná hodnota EU 10 30 

Celkové (úspěšné) skóre 15 50 

 



Bodování konceptu (Concept note)

1. Celková kvalita návrhu

- posouzení logických vazeb jednotlivých částí projektu 
(včetně popisu počátečního stavu),

- jeho proveditelnosti,

- přiměřenost výdajů projektu.

2. Celková přidaná hodnota EU

- příspěvek projektu k prioritám programu LIFE,

- jeho očekávaný dopad,

- udržitelnost výsledků projektu.



Obsah konceptu

1. stupeň: koncept

Co by měl obsahovat koncept:

• informace o koordinujícím příjemci,

• popis environmentálního problému (pro oblasti životního prostředí 

a informací a oblast řízení) / popis druhů, stanovišť, otázky 

biologické rozmanitosti, na které se projekt zaměřuje (pro oblasti 

přírody a biologické rozmanitosti),

• cíle projektu



• partneři projektu (informace o koordinujících a přidružených
příjemcích a o spolufinancování projektu),

• popis aktivit,

• očekávané výsledky a dopady projektu,

• udržitelnost výsledků projektu,

• rizika a omezení projektu,

Obsah konceptu



• přidaná hodnota projektu EU (považovaná v této fázi za 
příspěvek k prioritám a cílům programu LIFE),

• pilotní nebo demonstrační charakter projektu (a/nebo 
nejlepší praxe pro oblast přírody a biologické rozmanitosti),

• orientační rozpočet projektu.

Maximálně 10 stran.

Obsah konceptu



1. stupeň: koncept

Koncept by NEMĚL obsahovat:

• podepsané závazky,

• mapy, obrázky, přílohy.

Koncept



Orientační harmonogram



Děkuji za pozornost.

Veškeré informace o programu LIFE a současné 
výzvě 2018 získáte zde:

http://ec.europa.eu/life

http://mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

http://ec.europa.eu/life
http://mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

