
Hodnocení a výběr projektů 

LIFE

Zásadní aspekty projektové žádosti z pohledu 

hodnocení



1. Otevírání žádostí

Kontrola prostřednictvím webového formuláře eProposal

 Kontrola data a času zaslání žádosti – 16.00 hod

 Kontrola správnosti typu formuláře



2. Hodnocení technické způsobilosti

 Obecný soulad s programem LIFE:

 Cíle programu dané v Nařízení

 Správné zasazení do příslušné prioritní oblasti

 Adekvátní typ projektu (pilot., demonstr., best-practice, inform.)

 Nejedná se o výzkum ani budování velké infrastruktury

 Odborná způsobilost účastníků projektu

 Zajištění kvalitního vedení v roli projektového manažera

 Odborného know-how

 Specifická kritéria platná pro danou prioritní oblast



3. Bodový výběr projektů 
Minimum 

ŽP (KL)

Maximum

ŽP (KL)

1. Soudržnost a kvalita technického zpracování 10 20

2. Soudržnosti a kvalita finančního zpracování 10 20

3. Přidaná hodnota EU: rozsah a kvalita přínosu k 

naplňování specifických cílů prioritních oblastí obou 

podprogramů

10 (7) 20 (15)

4. Přidaná hodnota EU: přispění k naplňování projektových 

témat (politických priorit EU)

- (7) 10 (15)

5. Přidaná hodnota EU: víceúčelovost, synergie, integrace 7 15

6. Přidaná hodnota EU: replikovatelnost a přenositelnost 5 10

7. Přidaná hodnota EU: nadnárodní rozsah, zelené 

zakázky, návaznost na projekty z komplementárních 

programů EU

- 5

Minimum pro postup: minimum kritéria a celkově 

alespoň 55 ze 100 možných bodů



 Podprogram ŽP: 

 Přispění k cílům prioritních oblastí a tematickým prioritám

 Přispění k implementaci, aktualizaci a rozvoji evropské politiky; 

dosažení jasných a podstatných výsledků projektu

 Podprogram KL:

 Přispění k nízkouhlíkovému hospodářství/snížení emisí

 B3, jaké programové dokumenty EU se vztahují k 

vašemu projektu? Nakolik významné jsou cíle vašeho 

projektu z hlediska definovaných cílů v Nařízení LIFE?

3. Přidaná hodnota EU: rozsah a kvalita přínosu k naplňování 

specifických cílů prioritních oblastí obou podprogramů



 Podprogram ŽP: 

 NAT/BIO, GIE – 1-2 projektová témata

 ENV: klíčové aktivity zacíleny na 1 téma! + pilot/demonstrace –

B2

 Podprogram KL:

 Významný příspěvek k jednomu či několika specifickým cílům či  

politickým prioritám

 Komplementarita A7

B1

4. Přidaná hodnota EU: přispění k naplňování projektových 

témat (politických priorit EU)



 přesah projektu do jiných prioritních oblastí, sekundární 

dopady projektu

 Soulad s jinými politikami EU se zachováním cílů LIFE –

společensko-ekonomický, hospodářský a politický 

dopad; využívání výsledků jiných programů (H2020) a 

projektů – databáze projektů LIFE

 Integrace environmentálních cílů do jiných politických 

oblastí

B3

5. Přidaná hodnota EU: víceúčelovost, synergie, integrace



6. Přidaná hodnota EU: replikovatelnost a přenositelnost

 zajistí projekt udržení svých výsledků po svém ukončení, 

budou další aktivity financovatelné? B6

 Začleňuje projekt aktivity E umožňujících jeho opakování 

v jiných sektorech, oblastech? Je přenos aktivity, 

metodik, technologií a řešení předpokládán. Do jaké 

míry tyto aktivity překračují pouhé šíření výsledků, 

síťování a přenos znalostí?

 Je daný přístup dostatečně ambiciózní a realistický pro 

mobilizaci klíčových aktérů?

 B3, samostatná aktivita E, AfterLIFE plan - F



7. Přidaná hodnota EU: nadnárodní charakter, zelené 

zakázky, přejímání výsledků

 Počítá projekt s mezinárodním partnerstvím a 

mezinárodním rozměrem aktivit? Má toto partnerství 

přidanou hodnotu vzhledem k cílům projektu?

 Je využita metodologie zelených zakázek?

 Předpokládá se využití výsledků dřívějších výzkumu? 

Zejména H2020.

 Formuláře A + aktivity, B3



4. Formální způsobilost a úplnost 

žádostí

 Obecná způsobilost žadatele a úplnost žádosti (zejména 

povinné přílohy a podepsané formuláře)

 Formulář B1 v AJ

 Koordinující příjemce – právnická osoba registr. v EU

 Požadavek na doložení chybějících informací: 

– Prostřednictvím emailu na kontaktní osobu z on-line formuláře

– 5 dní na doložení požadovaných dokumentů



5. Hodnocení finanční způsobilosti

 finanční životaschopnost koordinujících příjemců

 Neveřejné instituce dokládají: 

 excel LIFE Simplified Financial Statement

 finanční rozvahu

 v případě požadavku na EU kofinancování >750.000 EUR: 

auditní zprávu

 mohou být požadovány finanční záruky! – ověřit u bank 

podmínky záruky

 Veřejná instituce dokládá: prohlášení



6. Sestavení pořadí projektů

Příprava dlouhého seznamu projektů, jejichž celkové 
kofinancování EU představuje 130 % z celkové dostupné alokace. 

Sestavení pořadí:

 Pořadí na základě přidělených bodů a podmínek programu,

 min. 55 % rozpočtu Podprogramu ŽP alokováno pro projekty LIFE 
NAT a BIO,

 indikativní alokace pro členské státy,

 min. 15 % prostředků alokováno pro přeshraniční projekty. 



7. Rozhodnutí o výběru

• Schválení doporučených projektů z krátkého a rezervního seznamu.

• Informování žadatelů o výsledcích.

• Informování Výboru LIFE o výsledcích.

• Zahájení revizní fáze u projektů z krátkého seznamu.



8. Revizní fáze

Cílem je upřesnit a doplnit požadované informace ze strany hodnotitelů.

Pozor: limit 15 dní na zapracování připomínek ze strany hodnotitelů!

(projekt nelze modifikovat jinak)

Výsledek:

 Revize/ snížení rozpočtů projektů

 Vyloučení nezpůsobilých aktivit/ výstupů

 Příprava finálního znění žádosti 

V případě vyloučení nějaké žádosti bude do revizní fáze přijat první 

projekt z rezervního seznamu.



Závěrečná doporučení

 Dbejte na správné umístění informací do příslušných 

částí žádosti!!!

 Čtěte podrobně Pokyny pro žadatele i hodnotící kritéria!

 Pozor na správný typ formuláře s ohledem na prioritní 

oblast!

 Prostudujte si formulář pro hodnotitele v Pokynech pro 
hodnocení (str. 20)!



Děkuji za pozornost

life@mzp.cz


