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INTEGROVANÉ PROJEKTY



Integrované projekty (IP)

„projekty implementující ve velkém územním měřítku 
(regionálním, multi-regionálním, národním nebo 
nadnárodním), environmentální nebo klimatické plány či 
strategie vyžadované specifickou legislativou EU pro životní 
prostředí nebo klima, která je v souladu s jinou unijní 
legislativou a legislativou členských států, zejména v oblasti 
přírody včetně mj. managementu sítě Natura 2000, vody, 
odpadů, ovzduší a adaptace a zmírňování změny klimatu, při 
zajištění účastí zainteresovaných subjektů a podpoření 
koordinace s a mobilizace přinejmenším jednoho 
relevantního Unijního, národního nebo soukromého 
finančního zdroje" 



Integrované projekty(IP)
Pro koho?

Subjekty zodpovědné za implementaci cílového plánu nebo strategie. 
Hlavně veřejná správa nebo jiné subjekty aktivní na poli ochrany 
životního prostředí a klimatu, které jsou schopné koordinovat, kromě 
IP, komplementární aktivity spolufinancované dodatečnými soukromými 
nebo veřejnými (preferovaně EU) fondy.

Průměrná velikost?

2-10 příjemců; EU příspěvek: průměrně 10 mil. €

Očekává se realizace cca 3 IP za členský stát. 

Míra podpory?

60 %



IP –koncept
Plán/strategie implementovaná integrovaným projektem a 
komplementární aktivity:

Akce 1

Akce 2 

….

Komplementární aktivity/opatření

(ko-)financované zdroji nepocházejícími z 

LIFE (EU/národní/soukromé).

Integrovaný projekt LIFE
Podpora z LIFE: Příspěvek příjemce:

60 % 40 %

Nelze použít 

jiné zdroje EU!!



Plán nebo strategie (2014-2017)
Podprogram životní prostředí:

a. Prioritní akční rámce (PAF) vypracované v souladu s článkem 8 

Směrnice o stanovištích; 

b. Plány odpadového hospodářství v souladu s článkem 28 Rámcové 

směrnice o odpadech; 

c. Plány oblastí povodí vypracované v souladu s Rámcovou směrnicí o 

vodě (WFD); nebo

d. Plány kvality ovzduší vypracované v souladu se Směrnicí o kvalitě 

ovzduší. 

Podprogram klima:

a. Národní, regionální nebo lokální adaptační strategie nebo akční plány

b. Národní, regionální nebo sektorové strategie nebo akční plány zmírňující 

emise skleníkových plynů nebo „cestovní mapy“ pro nízkouhlíkové 

hospodářství



„Implementace" plánu/strategie:

Cílem je implementace všech prvků/opatření dotčeného 
plánu

Na rozsáhlém geografickém území / pokrývající 
významný počet měst (ovzduší, voda)

Všechny aspekty nemusí být přímo řešeny samotným
projektem LIFE

Musí existovat dlouhodobé závazky všech relevantních
aktérů k implementaci celého plánu v daném geografickém 
území / městech

Poznámka: IP pomáhají kompetentním orgánům k 
naplnění jejich právních povinností!



IP vs. „tradiční” projekt 
Implementace plánu vs. přispění k implementaci plánu

– IP slouží jako katalyzátor implementace plánu v daném 
geografickém území od A do Z

– Tradiční projekty implementují nebo zlepšují implementaci aktivit 
spojených s jedním nebo několika aspekty plánu

Přístup / důraz

– IP se zaměřuje na koordinaci a naplnění závazků všech relevantních 
aktérů implementovat celý plán do značné míry mimo projekt LIFE 

– Tradiční projekty se zaměřují na konkrétní aktivity / demonstraci / 
inovaci



IP - Příroda

implementuje Prioritní akční rámec podle směrnice o 
stanovištích

Přidaná hodnota EU bude zvažována oproti příspěvku 
projektu směrem k dosažení cílů směrnice o ptácích a 
stanovištích a zlepšení stupně ochrany těch typů druhů a 
stanovišť, které jsou v zájmu EU a/nebo stupně ochrany 
ptačích druhů podle směrnice o ptácích



Příklad IP 

Příroda pro 

PAF v 

regionu X

 

Kompetentní 

subjekt podává 

návrh IP LIFE, 

který pokrývá 

určité aktivity

IP LIFE  EC 

60 % + ko-

financování

40 %

Cohesion 

Fund

EARDF

Horizon 

2020

ESF

ERDF

Návrh ukazuje, jako 

budou využity další 

zdroje k financování 

komplementárních aktivit 

(alespoň 1)

Kompetentní 

subjekt 

regionu X + 

stakeholdeři

Agricultural 

measures

Training farmers

Others

Large 

infrastructure

Scientific 

studies

Management bodies

Institutional capacity

Tourism 

promotion

Decontamination

Risk 

management

Recurrent 

management
Visitors facilities

Land 

purchase

IAS & Habitat  

restoration

Education & 

awareness

Management plans

Monitoring

Species 

Conservation

Implementace úplného plánu

National/

private 

funds

ČAS



IP ovzduší
Implementuje a monitoruje lokální a regionální
managementový plán kvality ovzduší (AQMP) (Směrnice 
2008/50/EC) 

Přispívá Národním programům snižování znečištění 
ovzduší

Zahrnuje alespoň 5 měst

Regionální plán kvality ovzduší: koordinace a spolupráce 
mezi všemi lokálními správami a regionální správou

 



Příklad IP ovzduší

5 měst – 1 IP LIFE– 5 komplementárních projektů

Koordinující příjemce je Regionální správou pro všech 5 měst 
nebo je nejreprezentativnějším městem

V nejreprezentativnějším městě (alespoň):

Kompetentní orgán stanoví právní rámec

Všechny předpokládané prioritní aktivity v plánu monitoringu 
kvality ovzduší/demonstrační aktivity jsou implementovány 
(filtry, měření, řízení dopravy)

Soukromí znečišťovatelé přijímají opatření u zdroje/platí 
pokuty/poplatky



Příklad IP ovzduší (pokrač.)

CB koordinuje/sleduje závazky aktérů komplementárních 
aktivit

Všechna města jsou přidruženými příjemci (AB) 
zodpovědnými za diseminaci a zahrnutí stakeholderů

Další města se zavázala implementovat ekvivaletní aktivity ve svých 

městech ze svých vlastní zdrojů/příspěvků soukromého 

znečišťovatele/kofinancování z Evropských strukturálních a 

investičních fondů



IP voda
Implementovat část/i plánu povodí v souladu s vodní 

rámcovou směrnicí,

Získat a zacílit doplňující financování ze zdrojů EU (např. 

EARDF), veřejných finančních prostředků (např. 

povodňových fondů), soukromých prostředků (např. 

vodárenské společností, místní podnikatele) a závazky 

naplnit celý plán ve významné části povodí,  

zahrnout lokální stakeholdery a neziskovky do 

rozhodovacích procesů,

nabídnout plán, jak integrovat unijní, národní a lokální 

priority.



IP voda příklad
Cíl plánu: zajistit ochranu před povodněmi, dostatek vody, 
kvalitu vody, zlepšení vod ke koupání & mělkých vod,  
přínosy pro biodiverzitu a rekreaci

Další požadované výsledky: 
přispění ke zlepšení ekosystémových služeb; 
prospět také soustavě Natura 2000 v celém říčním povodí;
zajistit odolnost k budoucím změnám klimatu.

Nutné prvky: cílené infrastrukturní investice, územní 
plánování; dodatečné financování a komplementární 
aktivity mimo program LIFE.

 



IP voda – managementový plán 

povodí (příklad):

Cílit na celou oblast povodí

• hledat synergie hned na počátku a 

plánovat vícenásobné benefity

• naplánovat a provádět opatření 

obnovující dobrý stav a dosáhnout cílů 

chráněného území

• zaměřit se na zlepšení souladu se 

základními opatřeními

• cílit na změnu využívání půdy k ochraně 

citlivých oblastí a dosáhnout dobrého stavu

• odstranit hydromorfologické bariéry od 

pramene k moři



Mechanismy
Podání

– off-line (vyplněné soubory Word a Excel)

– 2 fáze:

• Fáze 1 – Koncept projektu (včetně rozpočtu)

• Fáze 2 – Úplný projektový návrh

Implementace:

– Etapový (revolvingový) plánovací mechanismus (etapy cca po 1-2 letech)

– Větší flexibilita

– Platby na základě periodického plánování



Bodovací kritéria (2014-2017)

Celkové minimální skóre: 55 ze 100 možných bodů

Minimální 

skóre

Maximální 

možné skóre

Technická soudržnost a kvalita 10 20

Finanční soudržnost a kvalita 10 20

Rozsah a kvalita přispění ke specifickým cílům 15 20

Rozsah a kvalita mobilizace jiných zdrojů, zejména 

fondů Unie

10

Kvalita víceúčelovosti, spolupůsobení a začlenění 

environmentálních cílů do jiných politik

7 15

Napodobitelnost a přenositelnost 5 10

Nadnárodní přesah, zelené veřejné zakázky, 

využití výsledků programů EU v oblasti výzkumu a 

inovací

5



Hodnocení (2014-2017)
• Min. počet získaných bodů: 55

• 1 – 2 IP pro členský stát v období 2014 – 2017

• 3 IP pro členský stát v období 2014 – 2020

• Sestavování pořadí – vždy s ohledem na kvalitu návrhů

• 1: min. 55% IP Příroda

• 2. zachování geografické distribuce (2 projekty za každý čl. stát do 2017))

• 3. zachování geografické distribuce ( 3 projekty za každý čl. stát do 2020)

• Další IP dle nejvyšší kvality



Indikativní harmonogram výzvy LIFE 2016

Vyhlášení výzvy 
19/5/2016

Předložení 
konceptů
26/9/2016

Předložení úplných 
projektových 
návrhů
15/3/2017 –ŽP
15/4/2017-klima

Integrované projekty

Podpis 
grantových 
dohod
září 2017

Nevyužitý rozpočet přesunutý na 
podporu tradičních projektů v  září 2017



Děkuji za pozornost!

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

program-life.cz

life@mzp.cz

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

