KONCEPT PROJEKTOVÉHO NÁVRHU LIFE
PRO NÁRODNÍ VÝZVU LIFE 2018

Základní seminář LIFE – Praha 25. 4. 2018

Název projektu – akronym projektu

Žadatel a partnerská struktura projektu

Kontaktní údaje žadatele

Identifikace a zařazení do podprogramu LIFE
Program LIFE
Podprogram

Prioritní
oblast

☐ ENV –

Životní prostředí (ŽP)

☐ NAT/BIO –

Životní prostředí Příroda a
a účinné
biologická
využívání zdrojů rozmanitost
☐ a) voda, včetně
mořského prostředí;

Tematické
priority (pro
ŽP)

☐ b) odpady;
☐ c) účinné

/

obecné rámce
(pro Klima)

využívání zdrojů;

☐ d) životní

☐ a) příroda;
☐ b) biologická
rozmanitost

prostředí a zdraví;

a emise

☐ demonstrační
☐ pilotní

Správa a informace
v oblasti životního
prostředí
☐ a) informační a

účinného kontrolního
postupu, podpora
dodržování
environmentálních
právních předpisů EU a
podpora informačních
systémů a informačních
nástrojů v oblasti ŽP EU.

☐ dobré praxe ☐
demonstrační ☐ ☐ Informační
pilotní

☐ CCM –
Zmírňování
změny klimatu

☐ CCA –
Přizpůsobování
se změně
klimatu

☐ GIC –
Správa a
informace
v oblasti klimatu

komunikační činnosti a
kampaně na zvyšování
informovanosti v souladu
s prioritami 7. akčního
programu pro ŽP;

☐ b) podpůrné činnosti

☐ e) kvalita ovzduší
Způsobilé typy
tradičních
projektů

☐ GIE –

Klima

Podpora přechodu
na nízko-emisní a
udržitelné
hospodářství
pružně reagující na
změnu klimatu.

Podpora snah
vedoucích ke
zvýšené odolnosti
na změnu klimatu.

☐ dobré praxe ☐ ☐ dobré praxe
demonstrační ☐ ☐ demonstrační
pilotní
☐ pilotní

Podpora přispění k
rozvoji a
implementaci
klimatické politiky a
legislativy EU.

☐ Informační

Environmentální problém na který je záměr
zaměřen
Environmental problem targeted /Environmentální problém na který je záměr zaměřen
Zdůvodněte potřebnost projektu (kontext) a to zejména z hlediska jeho přínosu pro životní prostředí a
klima. K jakému zlepšení a v jaké oblasti hodláte svým projektem přispět?
- Description of species/habitats/biodiversity issues targeted by the project – pro NAT
- Climate problem targeted and, if applicable, other environmental benefits – pro CCA, CCM, GIC
- Environmental problem targeted – pro ENV, GIE
Proč má být problém řešen na úrovni EU? Inspirujte se u běžících projektů LIFE.

max. 3500 znaků

• Environmentální problém, cíle, aktivity, výsledky a
měřitelné indikátory jsou systematicky a logicky
propojeny a odůvodněny. Popis příjemců má konkrétní
vztah k projektu.
• Projektové téma (politická priorita) je vhodně zařazeno
do prioritní oblasti a tematické priority příslušného
podprogramu a jeho soulad s projektem je pečlivě
zdůvodněn.

Cíle projektu
Project objectives /Cíle projektu
Poznámka:

Cíle projektu musí být dosažitelné v rámci projektu a vzájemně propojeny s problémem a jeho příčinami,
aktivitami a výsledky – cíle seřaďte od nejdůležitějšího k méně důležitým a očíslujte je! Cíle musí být
úzce předmětně i lokálně vymezeny a kvantifikovány.
Cíle je třeba formulovat ve smyslu přispění projektu k rozvoji a demonstraci inovativních přístupů politik,
technologií, metod a nástrojů; a ve smyslu jeho přispění k upevnění znalostní základny pro rozvoj,
posuzování, monitoring a hodnocení politiky a právních předpisů v oblasti životního prostředí/klimatu.
NAT/BIO: Cíle by se měly týkat hlavně druhů/ stanovišť, na něž se projekt zaměřuje, a přímo odpovídat
na problémy a hrozby v oblasti biologické rozmanitosti.
Zamyslete se nad tím, nakolik významné jsou vámi stanovené cíle z hlediska stanovených cílů dané
prioritní oblasti.

max. 2500 znaků

• Cíle projektu se přímo vztahují k environmentálnímu
problému, jsou proveditelné během realizace projektu,
měřitelné s vhodně definovanými indikátory, udržitelné
a seřazené od nejdůležitějšího.

Plánované aktivity
Actions and means involved /Plánované aktivity – uveďte jejich výstižné názvy a krátký popis jednou
větou:
Doporučuje se menší počet aktivit – tak, aby byly přímo propojeny s problémem, cíli a s výsledky
(očíslujte je). Každá aktivita může mít případné sub-aktivity. Každý ze stanovených cílů musí být
dosažitelný jednou nebo několika aktivitami.
Nezapomínejte na povinné aktivity, zejména: přenos, replikaci i šíření výsledků projektu, monitoring
dopadu projektových aktivit, management a strategii udržitelnosti. Zahrňte aktivity s praktickým
dopadem na řešení, zapojte zainteresované subjekty.
- is at least 25% of the eligible project costs dedicated to concrete conservation action (NAT) - uveďte
ve formuláři (ANO/NE)

max. 5000 znaků

• Projektové aktivity jsou přímo napojeny na cíle a
vhodným a účinným způsobem přispívají přímo k řešení
vytyčeného environmentálního problému a zároveň
využívají nejlepší osvědčené postupy/rozvíjejí inovativní
metodu. Jejich výsledky jsou realistické, porovnatelné s
výchozím stavem a kvantifikované. Zvolené aktivity a
plánovaná opatření nezakládají ani nerozvíjí jiný druh
environmentálního problému.
• Zvolené aktivity jsou nákladově efektivní, náklady aktivit
jsou založeny na průzkumu trhu, žadatel popsal jejich
jednotlivé rozpočtové položky i způsob jejich kalkulace.

Očekávané výsledky včetně indikátorů
Expected results/Očekávané výsledky včetně indikátorů:
Výsledky je nutné je stanovit kvantifikovatelným způsobem – tak, aby byly měřitelné a porovnatelné
s výchozím stavem, popřípadě využít jiný způsob popsání očekávaného stupně výsledků. Očíslujte je
tak, aby navazovaly na cíle a aktivity, a uveďte, kdy jich dosáhnete a jak jejich dosažení ověříte
(indikátory).

Poznámka:
Uveďte seznam výsledků očekávaných na konci projektu. Výsledky musí přímo souviset s
environmentálními problémy, na něž je projekt zaměřen, a s cíli projektu. Očekávané výsledky musí být
konkrétní, realistické a kvantifikované v maximální možné míře. Vzhledem k tomu, že na konci projektu
dojde k porovnání očekávaných výsledků se skutečně dosaženými výsledky, dbejte na správnou definici
a kvantifikaci očekávaných výsledků – buďte realističtí. Očekávané výsledky nesmí být cíli projektu,
nýbrž výstupy a kvantifikovanými úspěchy umožňujícími těchto cílů dosáhnout.

max. 3000 znaků

Udržitelnost výsledků projektu
Sustainability of the Project Results/Udržitelnost výsledků projektu:
Uveďte, jakým způsobem bude zajištěna udržitelnost projektu, jaké se předpokládá využití
výsledků/výstupů.
max. 3000 znaků

Konkrétní projektové téma
Project topics/Konkrétní projektové téma (pro podprogram životní prostředí) nebo
politická priorita (pro podprogram klima) a zdůvodnění výběru:
Uveďte max. 2 projektová témata, která Váš projekt naplňuje. Nebo jednu či více
politických priorit, na něž projekt reaguje. Detailně vysvětlete, proč návrh spadá pod
vybrané projektové téma(ta)/politickou(é) prioritu(y). Budou dodatečně vyhlášeny v rámci
Evropské výzvy pro rok 2018.
- projektová témata jsou stanovena, je potřeba dbát na vhodné zařazení projektu

Očekávané překážky a rizika
Expected constraints and risks/Očekávané překážky a rizika:
Popište stručně možná rizika, překážky, které je možné indikovat pro realizaci projektu a
popište způsob jakým je možné uvedené hrozby eliminovat.
max. 2500 znaků

• Projekt má vhodně nadefinované a zacílené aktivity (transfer/
přenos), které slouží k tomu, aby výstupy projektu byly široce
uplatnitelné a snadno replikovatelné v podobných podmínkách
jiných regionů nebo zemích EU, a mohly by posloužit jako
demonstrace účinného řešení environmentálního problému již
během realizace projektu. Konkrétně uvádí, kde, kým a v jaké
podobě budou výsledky projektu uplatněny.
• Je navržena reálná strategie udržení výsledků projektu i po jeho
skončení - včetně identifikace zdrojů prostředků (After-LIFE plán).
• Projektové téma (politická priorita) je vhodně zařazeno do prioritní
oblasti a tematické priority příslušného podprogramu a jeho soulad s
projektem je pečlivě zdůvodněn.
• Návrh projektu má identifikována potenciální rizika, vhodně jim
předchází (omezuje rizika) či definuje náhradní varianty postupu.
Záměr projektu je proveditelný bez jiných vážných rizik ohrožujících
dosažení stanovených cílů.

Partnerská struktura projektu
Project partnership/Partnerská struktura projektu:
Uveďte stručně informace o partnerech projektu, jejich zapojení, přínosu, potřebnosti pro
realizaci projektu. Informaci o partnerech uveďte strukturovaně (název organizace, IČO,
zaměření, indikativně finanční zapojení v projektu).
max. 3000 znaků

Převažující typ - charakter projektu
Best practice, Pilot, Demonstration/ Převažující typ - charakter projektu: pilotní,
demonstrační, dobré praxe, osvědčených postupů:

Vysvětlete, proč se domníváte, že váš projekt uplatňuje nejlepší dostupné postupy při
řešení problému, nebo že demonstruje nové postupy a metody, které jsou při řešení
daného problému efektivnější než stávající postupy běžné praxe, případně že se jedná o
projekt zcela pilotního/inovativního charakteru v celoevropském kontextu. Charakter
projektu je definován v Prováděcím rozhodnutí komise (EU) 2018/210 ze dne 12. února
2018 (5.1.1. Projekty podle čl. 18 písm. a), b), c) a h) nařízení o programu LIFE).
max. 4000 znaků

Evropská přidaná hodnota
EU added value of the project /Evropská přidaná hodnota
- Uveďte přínosy pro životní prostředí/ ochranu přírody, které budou považovány za indikátor
rozsahu a kvality přispění ke specifickým cílům prioritních oblastí podprogramu životní
prostředí.
- Popište, zda a jak váš projekt spolupůsobí, s cíli jiných politik EU (tzn. víceúčelovost,
spolupůsobení a začlenění).
- Popište možné zajištění nadnárodního přístupu, který zajistí široké uplatnění zelených
veřejných zakázek nebo, který předpokládá využití výsledků z programů EU v oblasti výzkumu a
inovací.

- Popište strategii k zajištění napodobitelnosti a přenositelnosti projektových výsledků do jiných
sektorů, regionů nebo států.
- How the project contributes to one or several of the specific objectives of the priority areas of
the LIFE sub-programme for Environment? These are set out in Articles 10, 11 and 12 of the
LIFE Regulation.

max. 3000 znaků
Socio-economic efects/Hodnocení socio-ekonomických dopadů
Stručně popište socio-ekonomické dopady, které bude možné hodnotit v souvislosti s realizací
projektu a po jeho skončení.
max. 3000 znaků

• V projektu je jasně popsána strategie přenosu výsledků konkrétním
stakeholderům/cílovým skupinám či napodobení projektu během i
po ukončení projektu. Projekt má potenciál dalšího využití
v obdobných podmínkách.
• Spolupůsobení s cíli jiných politik EU (tzn. víceúčelovost,
spolupůsobení a začlenění).
• Nadnárodní přístup, který zajistí široké uplatnění zelených veřejných
zakázek nebo, který předpokládá využití výsledků z programů EU v
oblasti výzkumu a inovací.
• Zhodnocení přínosů pro životní prostředí/ ochranu přírody, které
budou považovány za indikátor rozsahu a kvality přispění ke
specifickým cílům prioritních oblastí podprogramu Klima.
• Popište strategii k zajištění napodobitelnosti a přenositelnosti
projektových výsledků do jiných sektorů, regionů nebo států.

Rozpočet projektu
Project budget/ Rozpočet projektu:
V níže přiložené tabulce jsou uvedeny požadované položky rozpočtu k vyplnění. Rozpočet je na úrovni předkládaných žádostí
/konceptu indikativní. Dále strukturovaně popište jednotlivé kategorie výdajů, které budou nezbytné pro realizaci projektu
s důrazem na identifikaci naplnění základních požadavků pro příslušnou prioritní oblast. (např. pro NAT splnění kritéria 25% výdajů
pro prioritní lokality).
* Pro zjednodušení použijte kurz 1 € = 25 Kč.

• Rozpočet obsahuje požadovaný přehled jednotlivých
položek, který odpovídá zaměření a velikosti projektu
a jeho aktivit. Efektivita vynaložených nákladů a
výsledků je smysluplná, přiměřená a v projektu
odůvodněná.

program-life.cz
http://mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

life@mzp.cz 267 122 389
267 122 315
Nebo na http://ec.europa.eu/life

