Základní seminář
k programu LIFE
Představení národní výzvy
Praha, 20. 3. 2019

Výzva k předkládání žádostí o podporu z
národních zdrojů alokovaných pro program
LIFE byla vyhlášena dne 15. 3. 2019:
A) na přípravu projektové dokumentace
 celková alokace 3 mil. Kč

B) na spolufinancování tradičního projektu
(definovaného dle Nařízení č. 1293/2013)
 celková alokace 50 mil. Kč (hlavní partneři)

celková alokace 5 mil. Kč (partneři)

Oprávnění žadatelé
• Každá právnická osoba se sídlem na území České
republiky, s právní subjektivitou a identifikačním
číslem organizace.
• Za oprávněnou osobu, která může žádat o podporu,
se považuje hlavní předkladatel žádosti do řádné
výzvy LIFE, tj. koordinující příjemce navrhovaného
projektu. Nově také partner projektu.

Oprávněné aktivity k podpoře
Pro přípravu projektové dokumentace
• Oprávněné aktivity jsou činnosti, jež přímo souvisejí s
přípravou a zpracováním projektové dokumentace,
jejím překladem do anglického jazyka, a případně se
zpracováním nezbytných analýz/průzkumů dokládajících potřebnost či proveditelnost realizace
plánovaného záměru.
• Ve výzvě je obsažen demonstrativní výčet.
• Projektovou dokumentací se rozumí veškerá odborná
dokumentace, jenž je povinnou součástí žádosti o grant
na plánovaný projekt, který bude předložen do výzvy
komunitárního programu LIFE v roce 2018.

Oprávněné aktivity k podpoře
•
•
•
•

Příprava konceptu
Zpracování podkladů
Účast na jednání s potenciálními partnery
Zpracování studií, analýz, případně dotazníkových
šetření
• Překlad projektové dokumentace
• Komunikace s obdobně laděnými projekty
• Průzkum míry inovace navrhovaného řešení na
celoevropské úrovni

Nejčastější aktivity žadatelů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mzdové náklady (úhrada mezd/odměn za DPP, DPČ);
cestovní náklady (za partnery projektu, na semináře programu LIFE);
tvorba mapových podkladů;
analýza socioekonomických dopadů včetně návrhu jejich monitoringu;
překlady do anglického jazyka;
tvorba a korektura odborných textů;
analýza potřeb diseminace projektových výsledků po skončení projektu;
rešerše problematiky z publikovaných zdrojů;
zpracování finanční části žádosti;
rozbory na návrh managementových opatření;
konzultace s cílovými skupinami;
…

Chyby v předložených
dokumentech/dokladech
• faktury s termínem úhrady před/po datu určeném v textu výzvy;
• mzdové náklady před/po datu určeném v textu výzvy;
• cestovní náklady osob bez jejich vazby na projekt (nedoložené
pracovní smlouvy/DPP/DPČ);
• poškozené soubory;
• chybějící datum/podpis zaměstnance/dohodáře na výkazu
vykonané práce;
• chybějící pracovní smlouvy, DPP, DPČ;
• obecný popis fakturované činnosti bez zřejmé vazby na projekt;
• bankovní výpis bez vyznačení/popisu příslušné úhrady;
• …

Oprávněné aktivity k podpoře
Pro spolufinancování projektu
• Oprávněné aktivity jsou stanoveny v programových
dokumentech programu LIFE vázaných na výzvu
programu LIFE, které budou upřesněny řádnou výzvou
vyhlášenou Evropskou komisí v roce 2019.
• Oprávněné aktivity se vztahují na činnosti realizované
tradičními projekty předkládanými do Podprogramu
životní prostředí a Podprogramu klima. Podporované
aktivity a podmínky jejich způsobilosti jsou uvedeny
v příslušných Pokynech pro žadatele (Guidelines for
Applicants), jež jsou ke stažení na:
http://www.mzp.cz/cz/narodni_vyzva_life.

Způsobilé výdaje
• pouze na území České republiky
• Projektová dokumentace může být pořízena vlastní
činností nebo dodavatelským způsobem.
• Podpora poskytnutá v rámci spolufinancování
projektu není určena k úhradě investic a
nezpůsobilých výdajů.

Časová způsobilost výdajů
A)

Způsobilé výdaje pro přípravu projektové dokumentace:

•

vznikly příjemci v období přípravy projektové dokumentace, tj. od 15. března 2019
do termínu předložení konceptu/ projektového návrhu do řádné výzvy programu LIFE
v roce 2018,

•

byly příjemcem pro podprogram Životní prostředí uhrazeny v období od data vyhlášení
této výzvy, tj. 15. březen 2019, do termínu 15. července 2019 (včetně) v případě podání
konceptu na evropské úrovni a do 15. února 2020 (včetně) v případě podání úplné
projektové žádosti na evropské úrovni.

•

byly příjemcem pro podprogram Klima uhrazeny v období od data vyhlášení této výzvy,
tj. 15. březen 2019, do termínu 15. října 2019 (včetně)

B) Způsobilé výdaje pro spolufinancování projektu:
•

jsou časově způsobilé, pokud vznikly a byly uhrazeny ve stanoveném časovém rozmezí
pro realizaci projektu uvedeném v právním aktu o přidělení finančních prostředků.

Výše podpory
A) pro přípravu projektové dokumentace
- podprogram Životní prostředí

 max. 240 000 Kč na jeden projekt
Odevzdání konceptu do výzvy unijního programu LIFE

40 000 Kč

Předložení projektového návrhu do výzvy unijního programu
LIFE

200 000 Kč

Celková max. výše podpory/projekt

240 000 Kč

Výše podpory
A) pro přípravu projektové dokumentace
- podprogram Klima

 max. 200 000 Kč na jeden projekt
Předložení konceptu do národní výzvy programu LIFE (1. kolo –
nepovinné, bonifikační podpora)

40 000 Kč

Předložení zpracovaného projektového návrhu do národní
výzvy programu LIFE (2. kolo) a do výzvy unijního programu
LIFE

160 000 Kč

Celková max. výše podpory/projekt

200 000 Kč

Výše podpory
B) pro spolufinancování projektu
max. 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů
koordinujícího příjemce a jeho českých partnerů a zároveň
ne více než 10 mil. Kč na jeden projekt

Poskytnutí podpory je podmíněno:
• schválením předloženého projektového návrhu v rámci
řádné výzvy programu LIFE Evropskou komisí.

Výše podpory
C) pro spolufinancování partnera projektu
max. 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů
koordinujícího příjemce a jeho českých partnerů a zároveň
ne více než 1 mil. Kč na jeden projekt

Poskytnutí podpory je podmíněno:
• schválením předloženého projektového návrhu v rámci
řádné výzvy programu LIFE Evropskou komisí.

Průběh výzvy
A. koncept - podprogram Životní prostředí
• žádost o podporu musí být podána do 30. dubna 2019 (včetně) na podatelnu MŽP
nebo zaslána poštou (rozhodující je datum, kdy byla fyzicky přijata na MŽP)
• žádost o podporu musí obsahovat:
 Vyplněnou a vytištěnou žádost o podporu dle vzoru uvedeném v příloze výzvy,
podepsanou statutárním zástupcem organizace nebo jeho pověřeným zástupcem.
 Koncept projektového návrhu .

•

Žádost o podporu musí být předložena také elektronicky v zalepené obálce na
jednom CD/DVD nosiči označeném akronymem projektu a jménem koordinujícího
příjemce.

•

CD/DVD bude obsahovat veškerý relevantní obsah. Koncept musí být zaslán ve
dvou verzích: doc/docx a naskenované pdf s podpisem statutárního zástupce nebo
jeho pověřeným zástupcem.

Průběh výzvy
Projektový návrh – podprogram Klima
• Koncept musí být podán do 14. května 2019 (včetně) elektronicky žadatelem,
případně zástupcem žadatele na e-mailovou adresu life@mzp.cz, vyplněný ve
formuláři konceptu (příloha č. 3 výzvy)
• Žádost o podporu musí být podána do 24. června 2019 (včetně) na podatelnu MŽP
nebo zaslána poštou (rozhodující je datum, kdy byla fyzicky přijata na MŽP)
• žádost o podporu musí obsahovat:
 Vyplněnou a vytištěnou žádost o podporu dle vzoru uvedeném v příloze č. 1 výzvy,
podepsanou statutárním zástupcem organizace nebo jeho pověřeným zástupcem.
 Projektovou dokumentaci.

•

Projektová dokumentace musí být předložena v zalepené obálce na jednom
CD/DVD nosiči označeném akronymem projektu a jménem koordinujícího
příjemce.

•

CD/DVD bude obsahovat veškerý relevantní obsah stažený z online systému pro
předkládání žádostí, především formuláře A,B,C a F a to nejlépe v 1 souboru
exportovaném z nástroje eProposal ve formátu pdf.

Harmonogram výzvy
PODPROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vyhlášení národní výzvy: 15. 03. 2019
Předložení konceptu do národní výzvy do: 30. 04. 2019
Posouzení úplnosti a formální náležitosti, posouzení přijatelnosti do: 07. 05. 2019

Hodnotící panel (NAT/BIO): 20. 5. 2019*
Hodnotící panel (ENV a GIE): 21. 5. 2019*
Zasedání hodnotící komise do: 28. 5. 2019*
Vydání oznámení výsledků hodnocení do: 5. 6. 2019

Harmonogram výzvy
PODPROGRAM KLIMA
Vyhlášení národní výzvy: 15. 3. 2019
Předložení konceptu do národní výzvy do: 14. 5. 2019
Předložení žádosti do národní výzvy do: 24. 6. 2019
Posouzení úplnosti a formální náležitosti, posouzení přijatelnosti do: 1. 7. 2019
Hodnotící panel (KLIMA): 23. 7. 2019*
Zasedání hodnotící komise do: 5. 8. 2019*
Vydání oznámení výsledků hodnocení do: 14. 8. 2019

Konzultační dny
Po dohodě s pracovníky národního kontaktního
místa pro program LIFE.
•
•
•
•
•

Národní výzva vyhlášená MŽP
Výzva vyhlášená Evropskou komisí
Finance, náklady, výpočty
eProposal
…

Harmonogram seminářů
• Specifický seminář podprogram Životní prostředí - Praha
• 8. 4. 2019
• Zasedací místnost č. 432

• Specifický seminář podprogram Životní prostředí - Ostrava
• 12. 4. 2019
• Zasedací místnost č. F 502
• Specifický seminář podprogram Klima - Praha
• 29. 5. 2019
• Zasedací místnost č. 432
• Specifický seminář podprogram Klima - Ostrava
• 30. 5. 2019
• Zasedací místnost č. F 502

Děkuji za pozornost!
V případě dotazů nás kontaktujte:
life@mzp.cz

Formuláře a dokumenty jsou ke stažení na:
http://www.program-life.cz/
http://www.mzp.cz/cz/narodni_vyzva_life

