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Obsahové zaměření programu LIFE 
 

Úvod 

Obsahové zaměření dokumentu vychází z těchto dokumentů:  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 

2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení 

nařízení (ES) č. 614/2007 

 Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2014 o přijetí pracovního 

programu LIFE na období 2014 – 2017 

 

Východiska a cíle 

Obecným cílem programu LIFE je:  

a) přispívat k přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství odolnému vůči změnám klimatu 

a účinně využívajícímu zdroje, k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a 

k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, včetně podpory sítě Natura 2000 

a boje proti degradaci ekosystémů;  

b) zlepšovat rozvoj, provádění a kontrolu dodržování politiky a právních předpisů EU 

v oblasti životního prostředí a klimatu a urychlovat a prosazovat integraci a začleňování 

cílů z oblasti životního prostředí a klimatu do ostatních politik EU a činností veřejného i 

soukromého sektoru, mimo jiné zvyšováním kapacity veřejného a soukromého sektoru;  

c) na všech úrovních podporovat lepší správu v oblasti životního prostředí a klimatu, 

včetně lepšího zapojení občanské společnosti, nevládních organizací a místních subjektů;  

d) podporovat provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí.  

Sledováním těchto cílů program LIFE přispěje k udržitelnému rozvoji a plnění cílů a úkolů 

strategie Evropa 2020 a příslušných strategií a plánů EU v oblasti životního prostředí a 

klimatu. 

Specifickým cílem programu LIFE je podpora projektů a aktivit ve prospěch životního 

prostředí a klimatu realizovaných v Evropské unii, které jsou navrženy jako 

komplementární vzhledem k jiným dotačním titulům, a to především Operačnímu 

programu Životní prostředí, programu Nová zelená úsporám a programům 

administrovaným přímo Ministerstvem životního prostředí České republiky.  

Plnění programu LIFE se konkrétně hodnotí podle těchto ukazatelů: 

a) pokud jde o obecný cíl uvedený v ad a), podle prokazatelných zlepšení v oblasti 

životního prostředí a klimatu. Pokud jde o cíl, kterým je přispívat k zastavení a zvrácení 

úbytku biologické rozmanitosti, lze prokazatelná zlepšení v oblasti životního prostředí 

měřit pomocí procenta sítě Natura 2000, kde byla obnovena nebo nastolena přiměřená 

správa povrchu a druhu obnovených ekosystémů a počtu a druhu cílových přírodních 

stanovišť a druhů, u nichž dochází ke zlepšení stavu z hlediska ochrany;  

b) pokud jde o obecné cíle spojené s přípravou a prováděním podle ad b), podle počtu 

připravených nebo provedených zásahů, kterými se provádějí plány, programy nebo 

strategie podle politiky a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí nebo klimatu, 

a počtu zásahů vhodných k napodobení nebo přenosu;  

c) pokud jde o obecné cíle spojené s integrací a začleňováním podle ad b), podle počtu 

zásahů, které dosáhly spolupůsobení s jinými programy financování EU nebo do nich byly 

začleněny, nebo které byly začleněny do praxe veřejného nebo soukromého sektoru;  
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d) pokud jde o obecný cíl uvedený ad c), podle počtu zásahů pro zajištění lepší správy, 

šíření informací a povědomí o aspektech životního prostředí a klimatu. 

Obecných cílů programu LIFE se dosahuje těmito podprogramy:  

a) podprogramem pro životní prostředí;  

b) podprogramem pro oblast klimatu. 

Rozpočtové prostředky pro jednotlivé podprogramy se rozdělují takto1:  

a) 2 592 491 250 EUR z celkového finančního rámce uvedeného v odstavci 1 se přiděluje 

podprogramu pro životní prostředí; 

b) 864 163 750 EUR z celkového finančního rámce uvedeného v odstavci 1 se přiděluje 

podprogramu pro oblast klimatu. 

Nejméně 81 % rozpočtových prostředků pro program LIFE musí být přiděleno na 

projekty podporované formou grantů na akce, nebo případně s vyžitím finančních 

nástrojů. 

Granty na akce mohou být financovány tyto projekty:  

a) pilotní projekty;  

b) demonstrační projekty;  

c) projekty využívající osvědčené postupy;  

d) integrované projekty;  

e) projekty technické pomoci;  

f) projekty budování kapacit,  

g) přípravné projekty; 

h) informační projekty, projekty zaměřené na zvyšování informovanosti a projekty 

zaměřené na šíření osvědčených postupů;  

i) veškeré ostatní projekty, jež jsou nezbytné pro dosažení obecných cílů programu 

„Pilotními projekty“ projekty, které používají techniku nebo metodu, jež dosud ani na 

jiném místě nebyla použita či vyzkoušena, které v porovnání se současnými 

osvědčenými postupy nabízejí potenciální přínos v oblasti životního prostředí nebo 

klimatu a které lze následně použít ve větším měřítku v obdobných situacích; 

„Demonstračními projekty“ projekty, které zavádějí do praxe, testují, vyhodnocují a 

šíří opatření, metodiky nebo přístupy, které jsou v konkrétních – například zeměpisných, 

ekologických či socioekonomických – souvislostech daného projektu nové nebo neznámé 

a které by bylo možné použít za podobných okolností jinde; 

„Projekty využívajícími osvědčené postupy“ projekty, které používají vhodné, 

nákladově efektivní a nejmodernější techniky, metody a přístupy zohledňující konkrétní 

souvislosti daného projektu; 

„Integrovanými projekty“ projekty, které ve velkém územním měřítku, zvláště v 

měřítku regionu, více regionů nebo v měřítku vnitrostátním nebo mezinárodním, 

provádějí plány či strategie v oblasti životního prostředí nebo klimatu vyžadované 

konkrétními právními předpisy EU týkajícími se životního prostředí nebo klimatu, 

vypracované na základě jiných aktů EU nebo vypracované orgány členských států, a to 

primárně v oblastech přírody, včetně mimo jiné řízení sítě Natura 2000, vody, odpadu, 

ovzduší, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, a zajišťují přitom 

zapojení zúčastněných subjektů a podporují koordinaci s nejméně jedním dalším 

příslušným unijním, vnitrostátním či soukromým zdrojem financování a jeho využití; 

 

                                                           
1
 Jedná se o rozdělení finančních prostředků na úrovni EU, nikoliv ČR.  
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„Projekty technické pomoci“ projekty, které poskytují formou grantů na akce finanční 

podporu, jež má žadatelům pomoci připravit integrované projekty a zejména zajistit, aby 

tyto projekty splňovaly časové, technické a finanční požadavky programu LIFE 

v koordinaci s fondy uvedenými v čl. 8 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a 

oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007; 

„Projekty budování kapacit“ projekty, které poskytují formou grantů na akce finanční 

podporu činnostem nezbytným k vybudování kapacity členských států, včetně 

vnitrostátních nebo regionálních kontaktních míst programu LIFE, s cílem umožnit 

členským státům účinněji se zapojit do programu LIFE; CS L 347/192 Úřední věstník 

Evropské unie 20. 12. 2013. 

„Přípravnými projekty“ projekty, které ve spolupráci s členskými státy primárně určila 

Komise jako projekty na podporu konkrétních potřeb týkajících se vývoje a provádění 

politiky a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí nebo klimatu;  

„Informačními projekty, projekty zaměřenými na zvyšování informovanosti a 

projekty zaměřenými na šíření osvědčených postupů“ projekty, jejichž cílem je 

podpora komunikace, šíření informací a zvyšování informovanosti v oblastech 

podprogramů pro životní prostředí a oblast klimatu. 

Aktualizace Programu LIFE 

Program LIFE je řízen Evropskou komisí v rámci dvou na sebe navazujících víceletých 

pracovních programech pro program LIFE. Doba trvání prvního víceletého pracovního 

programu je čtyři roky a dora trvání druhého víceletého pracovního programu je tři roky.  

Víceleté pracovní programy pro program LIFE přijímá Komise prostřednictví prováděcích 

aktů dle čl. 5 (EU) č. 182/2011. Komisi je nápomocen Výbor pro program LIFE pro 

životní prostředí a oblast klimatu. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (UE) č. 

182/2011. 

1. Podprogram pro životní prostředí 

Podprogram pro životní prostředí má tři prioritní oblasti: 

a) životní prostředí a účinné využívání zdrojů, 

b) příroda a biologická rozmanitost;  

c) správa a informace v oblasti životního prostředí. 

Prioritní oblasti zahrnují tyto tematické priority:  

1. Prioritní oblast „životní prostředí a účinné využívání zdrojů“: 

a) Tematické priority pro vodu, včetně mořského prostředí: činnosti pro provádění 

specifických cílů pro vodu stanovených v plánu pro Evropu účinně využívající zdroje a v 

sedmém akčním programu pro životní prostředí, zejména:  

i) integrované přístupy pro provádění směrnice 2000/60/ES;  

ii) činnosti směřující k provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2007/60/ES (1);  

iii) činnosti pro provádění programu opatření podle směrnice 2008/56/ES s cílem 

dosáhnout dobrého stavu mořského prostředí; 
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iv) činnosti zaměřené na zajištění bezpečného a účinného využívání vodních 

zdrojů, zlepšení kvantitativního řízení vodních zdrojů, ochranu vysoké úrovně 

kvality vody a na předcházení nesprávnému používání a poškozování vodních 

zdrojů. 

b) Tematické priority pro odpady: činnosti pro provádění specifických cílů pro odpady 

stanovených v plánu pro Evropu účinně využívající zdroje a v sedmém akčním programu 

pro životní prostředí, zejména:  

i) integrované přístupy pro provádění plánů a programů nakládání s odpady; 

ii) činnosti pro provádění a přípravu právních předpisů EU týkajících se odpadů se 

zvláštním zaměřením na první kroky v hierarchii postupů EU při nakládání s 

odpady (prevence, opětovné využití a recyklace);  

iii) činnosti pro účinné využívání zdrojů a dopad na životní cyklus produktů, 

modely spotřeby a dematerializaci hospodářství. 

c) Tematické priority pro účinné využívání zdrojů, včetně půdy a lesů, a 

ekologické a oběhové hospodářství: činnosti pro provádění plánu pro Evropu účinně 

využívající zdroje a v sedmém akčním programu pro životní prostředí, které nejsou 

předmětem jiných tematických priorit uvedených v této příloze, zejména:  

i) činnosti pro průmyslovou symbiózu a předávání znalostí a pro rozvoj nových 

modelů pro přechod k oběhovému a ekologickému hospodářství;  

ii) činnosti pro tematickou strategii týkající se půdy (sdělení Komise ze dne 22. 

září 2006 „Tematická strategie pro ochranu půdy“) se zvláštním zaměřením na 

zmírňování a kompenzaci zakrývání půdy a na lepší využívání půdy;  

iii) činnosti pro monitorovací a informační lesní systémy a na předcházení lesním 

požárům. 

d) Tematické priority pro životní prostředí a zdraví, včetně chemických látek a 

hluku: podpůrné činnosti pro provádění specifických cílů pro životní prostředí a zdraví 

stanovených v sedmém akčním programu pro životní prostředí, zejména:  

i) podpůrné činnosti pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 (2) (REACH) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

528/2012 (3) (nařízení o biocidních přípravcích) k zajištění bezpečnějšího, 

udržitelnějšího nebo hospodárnějšího užívání chemických látek (včetně 

nanomateriálů); 

ii) podpůrné činnosti na podporu provádění směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2002/49/ES (1) (směrnice o hluku) za účelem dosažení úrovní hluku, které 

nezpůsobují významné negativní účinky na zdraví lidí a neohrožují je;  

iii) podpůrné činnosti pro předcházení závažným haváriím, zejména podporou 

provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (2) (směrnice 

Seveso III).  

e) Tematické priority pro kvalitu ovzduší a emise, včetně městského prostředí: 

podpůrné činnosti pro provádění specifických cílů pro ovzduší a emise stanovených v 

plánu pro Evropu účinně využívající zdroje a v sedmém akčním programu pro životní 

prostředí, zejména: 

i) integrované přístupy k provádění právních předpisů o kvalitě ovzduší;  
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ii) podpůrné činnosti pro posilování souladu s normami EU pro kvalitu ovzduší a 

související emise do ovzduší, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2001/81/ES (3) (směrnice o národních emisních stropech);  

iii) podpůrné činnosti pro posílené provádění směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/75/EU (4) (směrnice o průmyslových emisích) se zvláštním důrazem 

na zlepšení postupu pro vymezení a provádění nejlepších dostupných metod, 

zajištění snadného přístupu veřejnosti k informacím a posílení přínosu směrnice o 

průmyslových emisích pro inovace. 

 

2. Prioritní oblast „příroda a biologická rozmanitost“:  

a) Tematické priority pro přírodu: činnosti pro provádění směrnic 92/43/EHS a 

2009/147/ES, zejména:  

i) činnosti zaměřené na zlepšení stavu stanovišť a druhů z hlediska ochrany, 

včetně mořských stanovišť a druhů, a druhů ptáků, které jsou v zájmu EU;  

ii) činnosti na podporu biogeografických seminářů sítě Natura 2000;  

iii) integrované přístupy pro provádění prioritních akčních rámců.  

b) Tematické priority pro biologickou rozmanitost: činnosti pro provádění strategie 

EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, zejména:  

i) činnosti, jejichž cílem je přispět k dosažení cíle 2 Strategie;  

ii) činnosti, jejichž cílem je přispět k dosažení cílů 3, 4 a 5 Strategie. 

3. Prioritní oblast „správa a informace v oblasti životního prostředí“  

a) informační a komunikační činnosti a kampaně na zvyšování informovanosti v souladu 

s prioritami sedmého akčního programu pro životní prostředí;  

b) podpůrné činnosti účinného kontrolního postupu, jakož i opatření na podporu 

dodržování právních předpisů v souvislosti s legislativou EU týkající se životního prostředí 

a podpora informačních systémů 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v případě potřeby akty v přenesené pravomoci, 

kterými se doplňují, vypouštějí nebo mění tematické priority stanovené pro podprogram 

pro životní prostředí.  

Nejméně 55 % rozpočtových zdrojů přidělených na projekty podporované granty na akce 

v rámci podprogramu pro životní prostředí je věnováno na projekty podporující ochranu 

přírody a biologické rozmanitosti.  

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. 

prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o 

zrušení nařízení (ES) č. 614/2007, kterými se zvyšuje procentní podíl uvedený v odstavci 

3 tohoto článku nejvýše o 10 %, za předpokladu, že celkové finanční prostředky 

požadované formou návrhů, které spadají pod prioritní oblast „příroda a biologická 

rozmanitost“ a splňují minimální kvalitativní požadavky, během dvou po sobě jdoucích 

let přesahují o více než 20 % odpovídající částku vypočítanou za dva roky, které 

uvedeným letům předcházely. 

Specifické cíle prioritní oblasti „životní prostředí a účinné využívání zdrojů“  

a) vyvíjet, testovat a demonstrovat přístupy týkající se politiky nebo řízení, osvědčené 

postupy a řešení pro náročné úkoly v oblasti životního prostředí, včetně vývoje a 
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demonstrace inovativních technologií, které jsou vhodné k tomu, aby byly 

napodobovány, přenášeny nebo začleňovány, včetně co do vazby mezi životním 

prostředím a zdravím, a které podporují politiku a právní předpisy pro účinné využívání 

zdrojů, včetně plánu pro Evropu účinně využívající zdroje;  

b) podporovat uplatňování, vývoj, testování a demonstrace integrovaných přístupů k 

provádění plánů a programů podle politiky a právních předpisů EU v oblasti životního 

prostředí, především pokud jde o vodu, odpady a ovzduší; 

c) zlepšovat znalostní základnu pro přípravu, provádění, posuzování, sledování a 

vyhodnocování politiky a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí a pro 

posuzování a sledování činitelů, tlaků a reakcí s dopadem na životní prostředí v Unii a 

mimo ni. 

Specifické cíle prioritní oblasti „příroda a biologická rozmanitost“  

a) přispívat k přípravě a provádění politiky a právních předpisů EU v oblasti přírody a 

biologické rozmanitosti včetně strategie EU pro biologickou rozmanitost do roku 2020 a 

směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES, zejména uplatňováním, vývojem, testováním a 

demonstrací osvědčených postupů a řešení; 

b) podporovat další rozvoj, provádění a řízení sítě Natura 2000 zřízené podle článku 3 

směrnice 92/43/EHS, zejména uplatňování, vývoj, testování a demonstrace 

integrovaných přístupů k provádění akčních rámců stanovujících priority financování sítě 

vypracovaných na základě článku 8 uvedené směrnice;  

c) zlepšovat znalostní základnu pro přípravu, provádění, posuzování, sledování a 

vyhodnocování politiky a právních předpisů EU v oblasti přírody a biologické rozmanitosti 

a pro posuzování a sledování činitelů, tlaků a reakcí s dopadem na přírodu a biologickou 

rozmanitost v Unii a mimo ni. 

Specifické cíle prioritní oblasti „správa a informace v oblasti životního 

prostředí“  

a) prosazovat zvyšování informovanosti o záležitostech životního prostředí, včetně 

získávání veřejné podpory a podpory zúčastněných subjektů pro tvorbu politik EU v 

oblasti životního prostředí, a prosazovat znalosti o udržitelném rozvoji a nové způsoby 

udržitelné spotřeby;  

b) podporovat komunikaci, správu a šíření informací v oblasti životního prostředí a 

usnadňovat sdílení znalostí o úspěšných řešeních a postupech v oblasti životního 

prostředí, například rozvíjením platforem spolupráce mezi zúčastněnými subjekty, a 

odbornou přípravu; 

c) prosazovat účinnější dodržování a vymáhání právních předpisů EU v oblasti životního 

prostředí a přispívat k němu, zejména podporou vývoje a šíření osvědčených postupů a 

přístupů politiky;  

d) prosazovat lepší správu v oblasti životního prostředí širším zapojením zúčastněných 

subjektů, včetně nevládních organizací, do konzultací politik a jejich provádění. 

2. Podprogram pro oblast klimatu 

Podprogram pro oblast klimatu má tři prioritní oblasti:  

a) zmírňování změny klimatu;  

b) přizpůsobování se změně klimatu;  

c) správa a informace v oblasti klimatu. 

Specifické cíle prioritní oblasti „zmírňování změny klimatu“  
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S cílem přispívat ke snižování emisí skleníkových plynů má prioritní oblast „zmírňování změny 

klimatu“ zejména tyto specifické cíle:  

a) přispívat k provádění a přípravě politiky a právních předpisů EU v oblasti zmírňování 

změny klimatu, včetně začleňování ve všech oblastech politiky, zejména přípravou, 

testováním a demonstrací přístupů týkajících se politiky nebo řízení, osvědčených postupů a 

řešení pro zmírňování změny klimatu; 

b) zlepšovat znalostní základnu pro přípravu, posuzování, sledování, vyhodnocování a 

provádění účinných akcí a opatření v oblasti zmírňování změny klimatu a zvyšovat kapacitu 

pro uplatňování těchto znalostí v praxi;  

c) usnadňovat přípravu a provádění integrovaných přístupů, například pro strategie a plány 

zmírňování změny klimatu na místní, regionální i vnitrostátní úrovni;  

d) přispívat k přípravě a demonstraci inovativních technologií, systémů a nástrojů zmírňování 

změny klimatu vhodných k tomu, aby byly napodobovány, přenášeny nebo začleňovány. 

 

Specifické cíle prioritní oblasti „přizpůsobování se změně klimatu“  

S cílem podpořit snahy vedoucí ke zvýšené odolnosti vůči změně klimatu má prioritní oblast 

„přizpůsobování se změně klimatu“ zejména tyto specifické cíle: 

a) přispívat k přípravě a provádění politiky EU v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, 

včetně začleňování ve všech oblastech politiky, zejména přípravou, testováním a demonstrací 

přístupů týkajících se politiky nebo řízení, osvědčených postupů a řešení pro přizpůsobování 

se změně klimatu, včetně případných ekosystémových přístupů;  

b) zlepšovat znalostní základnu pro přípravu, posuzování, sledování, vyhodnocování a 

provádění účinných akcí a opatření v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, případně 

přednostně akcí a opatření uplatňujících ekosystémový přístup, a zvyšovat kapacitu pro 

uplatňování těchto znalostí v praxi; 

c) usnadňovat přípravu a provádění integrovaných přístupů, například pro strategie a plány 

přizpůsobování se změně klimatu na místní, regionální i vnitrostátní úrovni, případně 

přednostně ekosystémových přístupů;  

d) přispívat k přípravě a předvedení inovativních technologií, systémů a nástrojů 

přizpůsobování se změně klimatu vhodných k tomu, aby byly napodobovány, přenášeny nebo 

začleňovány. 

Specifické cíle prioritní oblasti „správa a informace v oblasti klimatu“  

Specifické cíle prioritní oblasti „správa a informace v oblasti klimatu“ jsou zejména:  

a) podporovat zvyšování informovanosti o klimatických záležitostech, včetně vytváření 

veřejné podpory a podpory zúčastněných subjektů pro tvorbu politik EU v oblasti klimatu, a 

prosazovat znalosti o udržitelném rozvoji; 

b) podporovat komunikaci, správu a šíření informací v oblasti klimatu a usnadňovat sdílení 

znalostí o úspěšných řešeních a postupech v oblasti klimatu, například rozvojem platforem 

spolupráce mezi zúčastněnými subjekty, a odbornou přípravu;  

c) prosazovat účinnější dodržování a vymáhání právních předpisů EU v oblasti klimatu a 

přispívat k němu, zejména podporou vývoje a šíření osvědčených postupů a přístupů politiky;  

d) prosazovat lepší správu v oblasti klimatu širším zapojením zúčastněných subjektů, včetně 

nevládních organizací, do konzultací politik a jejich provádění. 


