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Dva postupy v programu LIFE

• Jednofázový přístup – úplný návrh

• Dvoufázový přístup – 1. koncept, 2. úplný návrh

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

• Zjednodušení procesu zpracování žádostí a hodnocení
tradičních projektů LIFE.

• Jednodušší postup a rychlá zpětná vazba.

Postup předkládání a výběru projektů



• Jen pro podprogram Životní prostředí 
LIFE

• Jen pro tradiční projekty

Nový dvoufázový systém



Koncept i úplný návrh projektu je způsobilý, pokud:

• přispívá k dosažení jednoho či více obecných cílů
stanovených v čl. 3 nařízení o programu LIFE a použitelných
specifických cílů uvedených v čl. 10, 11 a 12 (pro ŽP) a 14,
15 a 16 (pro klima) nařízení LIFE,

• spadá do PO podprogramu LIFE (čl. 9 a 13 nařízení o
programu LIFE), v němž byl předložen návrh projektu.

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 využívající osvědčené postupy",
„Informační projekty, projekty zaměřené na zvyšování 
informovanosti a projekty zaměřené na šíření informací".

NENÍ zaměřeno na výzkum nebo výstavbu velké infrastruktury!

Koncept – kritéria způsobilosti



Požadavky na splnění kritérií způsobilosti specifické pro každou PO:

• Životní prostředí a účinné využívání zdrojů, Zmírnění změn
klimatu a Přizpůsobení se změnám klimatu musí obsahovat
opatření vedoucí k podstatným a měřitelným přímým účinkům u
cílových otázek životního prostředí a/nebo klimatu.

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

• Správa a informace v oblasti životního prostředí a klimatu
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.

Kritéria způsobilosti – specifické požadavky



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 

 

U návrhů se stejným počtem bodů za „Celkovou kvalitu 
návrhu“ bude dána přednost návrhům s vyšším počtem 
bodů za „Celkovou přidanou hodnotu EU“.



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. fáze: 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. fáze: koncept

Koncept by NEMĚL obsahovat:

• podepsané závazky,

• mapy, obrázky, přílohy.

Koncept



2. fáze: úplný návrh

• Rozpočet – max. odchylka od rozpočtu v konceptu 10 
%

• Činnosti, partnerství a rozpočet – povoleny omezené 
změny

• Pozor nesmí vést ke změně povahy návrhu konceptu

Úplný návrh



Orientační harmonogram

Orientační harmonogram pro "tradiční projekty" 
v rámci podprogramu LIFE pro Životní prostředí

Termíny Aktivity

18. dubna 2018 vyhlášení výzvy

12./14. června 2018 termín pro potvrzení konceptů veřejnými 
zadavateli

říjen 2018 oznámení žadatelům – úspěšní žadatelé budou 
vyzvání k předložení úplného návrhu

konec ledna 2019 termín pro předložení úplných návrhů

leden – červen 2019 hodnocení a revize návrhů

červenec – září 2019 podpis grantových dohod

1. července 2019 nejdříve možné datum zahájení



Orientační harmonogram pro "tradiční projekty"          
v rámci podprogramu LIFE pro Oblast klimatu

Termíny Aktivity

18. dubna 2018 vyhlášení výzvy

12. září 2018 lhůta pro předložení úplných návrhů

září – prosinec 
2018

hodnocení návrhů

únor 2019 oznámení výsledků žadatelům

únor – duben 2019 revize návrhů doporučených pro financování

duben – květen 
2019

podpis jednotlivých grantových dohod

15. červen 2019 nejdříve možné datum zahájení



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

