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Obecná doporučení

• Poznámka na úvod: Program se od 2014 nazývá LIFE, nikoli LIFE+

• Tam, kde v žádosti nehodláte údaj vyplnit, protože je to nerelevantní, 
uveďte do políčka N/A. 

• V popisu buďte struční a věcní. Pište krátké, jasné věty. 

• Příslušná pole vyplňujte dle instrukcí v Guidelines. Poskytněte takové 
informace, které se po vás požadují. Nic víc, nic míň.

• Nechte text přečíst třetí osobě. 

• Nakonec si ověřte dle otázek Checklistu – v Guidelines for Applicants



Formuláře typu A – administrativní část

• A1: kontaktní osoba! - POZOR

• A2 a A5 : popis příjemců – často chybí popis jejich role v projektu a přínos pro projekt (z hlediska 
ekonomického, politického, implementačního, řízení, rozhodování, udržitelnosti, publicity). 
Uváděné informace musí být vždy vztažené k projektu! Pokud je příspěvek příjemců výrazně nižší, 
než náklady na jejich aktivity, je potřeba toto objasnit.

• A3 a A4 : generování Prohlášení až po finalizaci a validaci žádosti, vložení skenu v obrázkovém 
formátu

• A6 : Spolufinancující subjekt – To be confirmed/Confirmed. Provazba na formulář FC

• A7 : Jasně popište návaznost předkládaného projektu na předchozí projekty kofinancované z 
prostředků EU (extra body)

• A7 : Jasně a detailně uveďte jiné dotační programy, v rámci nichž nelze projekt financovat –
opírejte se o výňatky z textů programových dokumentací – viz text na stránkách MŽP

• A8: LIFE NAT a BIO: návaznost na identifikovaná rizika; prohlášení o podpoře ze strany 
kompetentních orgánů 



Formulář B1 – Vaše vizitka

• B1 : musí být v AJ, případně národním jazyce

• Jde o vizitku žádosti, dejte si maximálně záležet!

• Hlavní cíl musí obsahovat: čeho se má dosáhnout (odkaz na environmentální problém), 
kde (zúžení řešení) a v jaké míře (kvantifikace zlepšení), prostřednictvím čeho 
(demonstrace, inovace best practice)  

• Dále mohou být uvedeny podcíle, které vedou k naplnění hlavního cíle

• Popis činností musí shrnovat způsob zvoleného řešení problému, vyjmenovat aktivity 
nestačí!

• Výsledky činností musí být jasně kvantifikované – očekávané výsledky hodnotitelé 
srovnávají s požadovanými náklady na opatření. Nejedná se o popis cílového stavu, ale 
realizovaných opatření vedoucích k cíli (např. instalace prototypu a srovnávací měření, 
rozloha vykoupených pozemků, počet nakoupené techniky, počet oslovených v kampani 
apod.)

• Soulad s projektovými tématy: vyberte MAX. 2 klíčová témata



Formulář B1 – Definice cíle projektu - příklad

Přílklad – LIFE NAT (žadatel požaduje 75% kofinancování)

• Mokřady jsou mimořádně důležitými biotopy pro dobré fungování krajiny. V projektovém území na jižním Podbrdsku, se 
jich dosud nalézá značné množství. V minulosti zde byly rozsáhlé plochy vlhkých luk a mokřadů odvodněny a voda byla 
svedena do regulovaných koryt potoků. V rybnících dochází k neustálé intenzifikaci chovu ryb se silně negativními dopady 
na kvalitu vody a vodního biotopu. Nejzachovalejší lokality byly zařazeny do soustavy Natura 2000, ale i zde došlo během 
posledních 10 let k alarmujícímu zhoršení stavu biotopů, přičemž populace řady naturových druhů se výrazně snížily a 
některé jsou na hranici extinkce. 

• Hlavním cílem projektu je náprava současného nevyhovujícího stavu. Projekt povede ke zlepšení stavu mokřadních 
biotiopů, konkrétně:

- Rybníků a jejich litorálů
- Podhorských potoků
- Populace puchýřky útlé vázané na obnažená dna rybníků
- Populací obojživelníků
- Vlhkých luk

• Dalším specifickým cílem je zvýšení povědomí obyvatel o Natura 2000 v regionu vzhledem ke zrušení vojenského újezdu 
Brdy.



Formulář B1 – Definice cíle projektu - příklad

- Co z uvedeného textu je popisem environmentálního problému, co je 
popisem minulého/ současného stavu?

- Je stanovený cíl kvantifikovaný? Víme, k jakému zlepšení/ na jaké rozloze 
má dojít? 

- Je z textu jasné, že se jedná o prioritní stanoviště/ druhy?

- Víme, kde se dané prioritní stanoviště / druhy nacházejí?



Formulář B1 – Definice cíle projektu

TIP pro správné stanovení cíle: 

1. Nejprve si stanovte problém. V čem je problém? Co je z pohledu ochrany přírody a krajiny / ŽP nevyhovující?
• Např. kritický stav mokřadních prioritních stanovišť v EVL XY na jižním Podbrdsku. Druhy XY na pokraji extinkce, stanoviště bez 

patřičného managementu – stav postupné degradace. 

2. Definujte, čím byl daný problém způsobený:
• Např. Nevhodné hospodaření v minulosti: Rozsáhlé plochy vlhkých luk a mokřadů odvodněny a voda svedena do 

regulovaných koryt potoků. V rybnících dochází k neustálé intenzifikaci chovu ryb se silně negativními dopady na kvalitu vody
a vodního biotopu. 

3. Co hodláte učinit, abyste stávající problém alespoň částečně zlepšili   →    definice projektových aktivit 

4. Jakých výsledků chcete dosáhnout v případě daných aktivit?                →    definice výstupů

5. Jak se Vaše činnost odrazí ve změně počátečního stavu populací/ stanovišť, pro které hodláte daná opatření učinit?

=  CÍL

Např. Cílem je zlepšení stavu mokřadních stanovišť na území EVL…. o 15 % a zlepšení stavu konkrétních druhů o 20% na celé 
rozloze projektového území X ha a nastavení udržitelného managementu těchto lokalit prostřednictvím nastavené spolupráce 
se spolkem rybářů a místních obyvatel. 

Pro inspiraci využijte PROJECT DATABASE! : http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm



Formulář B2: LIFE NAT/ BIO – popis lokalit

Obecný popis lokalit

• Vycházejte z dat v Natura 2000 Viewer – Standard Data Form!:

• http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

• Popis uvádějte stručný, v bodech

• Rozloha lokality v ha, zaokrouhlená na 2 desetinná místa

Vědecký popis lokality: 

• z hlediska: geologie, geomorfologie, půdní poměry, hydrologie, klima, flóra, 
fauna

Potřebnost aktivity pro daný druh/ stanoviště

• Ideálně doplnit mapou



Formulář B2: LIFE NAT/ BIO – mapy

1. Mapy zásahů v rámci dané lokality
• Musí být čitelné, popsané v AJ!

• Formát A4 / A3

• Každá mapa musí být označena názvem lokality a dle SPA/ SCI, tzn. jménem a kódem 
lokality v NATURA 2000

• Na mapě musí být vyznačeno území hlavních stanovišť/ druhů 

• Každá mapa musí obsahovat měřítko o legendu 

• Legenda by měla obsahovat všechny projektové aktivity plánované na daném území 
(např. B1 – nákup půdy). Zároveň by měla odkazovat na výskyt stanovišť – kódy a jména 
stanovišť.

• Hranice NATURA 2000 ---- musí být jasné, zdali dané aktivity budou realizovány uvnitř 
NATURA 2000 nebo vně /tzn. podporujíc integritu NATURA 2000/



Ukázka mapy: druhy a stanoviště



Ukázka mapy: projektové aktivity



Formulář B2b: LIFE NAT/ BIO – mapa 
celého projektového území

2. Mapa celého projektového území
• Musí být čitelné, popsané v AJ!

• Formát A4 / A3

• Mapa projektového území v rámci regionu a celého státu

• Musí být označena názvem

• Musí obsahovat měřítko a legendu. 

• Legenda by měla odkazovat na popis hlavních znaků území – hlavní řeky, města, silnice, 
jezera atd. s popisky)

• Kromě toho lze připojit topografický náhled nebo vegetační pokrytí



Formulář B4: Stakeholdeři a cílové 
skupiny

• Seznam stakeholderů a cílových skupin nestačí!

• Uveďte jejich rozdělení do dvou skupin a u jednotlivých doplňte: 

- Proč je do projektu zapojujete

- Jak je do projektu zapojujete – odkaz na konkrétní aktivitu

- Jaký z toho budete mít přínos

- Jaký z toho oni budou mít přínos

- V případě klíčových stakeholderů přidejte „letter of intent“ (prohlášení o 
podpoře)

• Stručně popište strategii publicity projektu/ marketingu inovativních řešení.



Formulář B5: Překážky a rizika

POZOR – uvedené informace musí korespondovat s informacemi u jednotlivých 
aktivit v části C žádosti pod odkazem Constraints and Assumptions

• Seznam rizik uvádíte v pořadí od nejvýznamnějších po méně důležité.
• Ke každému riziku navrhujete náhradní řešení.
• Kde relevantní, uvedete kroky, které jste v současnosti podnikli, abyste 

předešli problému později (obstarávání povolení, souhlasů vlastníků, EIA, 
stavební povolení, EIA atd. – do příloh předložíte podklady)

• časové a finanční riziko – časová rezerva v projektu, případně bankovní záruky 
apod. 

• U projektů LIFE NAT – doplňte informaci, že jste se seznámili se stavem lokalit 
z hlediska územního plánování - vylučte riziko plánovaných infrastrukturních 
nebo průmyslových projektů v dané lokalitě, jež by mohly ohrozit cíle projektu



Jak správně strukturovat aktivitu
Agregujte aktivity, vytvářejte pod-aktivity!

Příklad: Aktivity typu D: 

D1: Plán a realizace diseminačních aktivit

D1.1 – Síťování s jinými projekty

D1.2 : Plán diseminačních aktivit (Laická zpráva, webové stránky, informační panely, video, setkání s veřejností apod.)

Příklad: Aktivity typu E: 

E1: Šíření informací a osvěta

E1.1: Plán šíření informací a síťování s projekty

E1.2 Vytvoření a využívání informačních nástrojů (webová stránka, letáky, informační brožury, laická zpráva, video o projektu, 
propagační materiály)

E1.3 Práce s veřejností (semináře, média, soutěže apod.)

E2: Podpora ekoturismu

E2.1 zbudování naučných stezek

E2.2 spolupráce se informačními centry apod….



Co musí obsahovat popis aktivity

• Propojení na přípravnou aktivitu, pokud relevantní

• Kdo? – Máte přiřazeny osobní náklady a k nim případně cestovné?

• Kde? – Název lokality, místa realizace. V případě LIFE NAT/BIO – pro jaký 
druh/stanoviště – na jaké rozloze, pro jaký současný počet druhů

• Kdy? – Upřesnění zahájení aktivity a očekávané délky jejího průběhu

• Jakým způsobem? – Jak je zajištěn průběh, v případě rizik, jaký je náhradní plán. 
S jakým výsledkem?

• Proč? Jaká je potřebnost dané aktivity?

• Způsob výpočtu nákladů spojených s realizací aktivity – propojení na formuláře F

• Každá aktivita musí obsahovat min. 1 milník a deliverables

• Každá aktivita musí přispívat k min. 1 ze stanovených cílů



Formuláře typu F - Finanční část

• Provázanost osobních a cestovních nákladů
• U osobních nákladů specifikujte: additional/ permanent staff; 

permanent/part-time; role v dané aktivitě
• Nákup zařízení (vyjma LIFE NAT a návaznost na přímé ochranné zásahy) –

pouze odpisy!
• „Procedure“ – způsob zadávání u externích služeb!
• Náklady na audit patří do kategorie Ostatní
• Nákup kancelářské techniky patří do kategorie Režie
• Výchozí je soulad s národními účetními předpisy – zjistěte si dopředu, v 

rámci jakých účetních kategorií se co účtuje!
• LIFE NAT: náklady na infrastrukturu – budování návštěvnické infrastruktury 

– max 10% z rozpočtu na přímé ochranářské aktivity



Formuláře typu F – Cestovní náklady

• Náklady na kick- off meeting pro 2 osoby

• Podrobný popis cest: pro kolik osob, kam, na jak dlouho, kolik sazba 
za ubytování, kolik za stravné, kolik za cestu

• Destinace – pokud možno lokálně označit, nestačí „National/within
EU“



Děkuji za pozornost! 


