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Výzva k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů 
alokovaných pro program LIFE 2020 

Vyhlašovatel: 

Sídlo:   

Kontaktní osoba vyhlašovatele: 

Ministerstvo životního prostředí 

Praha 10, Vršovická 65, PSČ 100 10 

Simona Kosíková, 267 122 196, 731 690 215 
Michal Petrus, 267 122 898 

Úplný název žadatele: 

 
 

Adresa žadatele: 

 
 

IČ žadatele: 
 
 

Statutární zástupce: 

Titul   Funkce
e 

 

Příjmení  Jméno  

Poštovní adresa  

Telefon  E-mail  

Pracovní útvar  
 

Pověřený zástupce (oprávněný jednat/podepisovat za statutárního zástupce): 

Titul   Funkce  

Příjmení  Jméno  

Poštovní adresa  

Telefon  E-mail  

Pracovní útvar  

Zástupce je pověřen na základě (např. plná moc): 
 

Kontaktní osoba (osoba skutečně zpracovávající žádost): 

Titul   Funkce  

Příjmení  Jméno  

Poštovní adresa  

Telefon  E-mail  

Pracovní útvar  
 

Název předkládaného projektového 
návrhu/konceptu: 
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Prioritní oblast programu LIFE, do niž 
návrh/koncept spadá: 

NAT/ BIO/ ENV/ GIE/ CCM/ CCA/ GIC1 

Celková předpokládaná výše rozpočtu 
projektového návrhu/konceptu v eurech: 

 
 
……………………… EUR2 

Předpokládaná délka projektu: 

 
 
od3 ………………   do …………………. 

 

Žádám o spolufinancování výše uvedeného projektového návrhu/konceptu ve výši 4: 
 
 ……………………………………………………… EUR 

  

Žádám o uhrazení výdajů spojených s přípravou projektové dokumentace výše uvedeného 

návrhu/konceptu:  ANO - NE5 ve výši …………………………………………Kč. 
 

Upozornění: Při předkládání konceptu se žádá rovnou o celkovou požadovanou podporu (tzn. 
obě složky6 podpory); konečná schválená částka se bude odvíjet od výsledku výběrového řízení 
a posouzení způsobilosti výdajů. Dodatečné navýšení částky podpory není možné. 

 

Návrh/koncept předkládám opakovaně: 

zaškrtněte ANO, pokud návrh podáváte opakovaně. Uveďte registrační číslo žádosti (poslední 
podání do evropské výzvy) a akronym předchozího návrhu, například: „LIFE11 BIO/CZ/001040‚ 
LIFE RIVER“. 
 

☐ NE 

☐ ANO  v roce   ………………………………….. 

  akronym …………………………………… 
 
 

 

                                                
1 Označte jednu příslušnou prioritní oblast z uvedených možností. 
2 Pro orientační přepočet použijte kurz 25,25 Kč, který odpovídá aktuálnímu kurzu EIB InforEuro pro 17. únor 
2020. Rozhodující kurz pro určení přislíbené výše podpory bude pro podprogram Životní prostředí kurz ke dni 2. 
května 2020 a pro podprogram Klima kurz ke dni 3. srpna 2020. 
3 Nejdříve od 1. 7. 2021. 
4 Pro orientační přepočet použijte kurz 25,25 Kč, který odpovídá aktuálnímu kurzu EIB InforEuro pro 17. únor 
2020. Rozhodující kurz pro určení přislíbené výše podpory bude pro podprogram Životní prostředí kurz ke dni 2. 
května 2020 a pro podprogram Klima kurz ke dni 3. srpna 2020. 
5 Označte správnou variantu. Vyplňuje pouze hlavní žadatel.  
6 Podprogram Životní prostředí: a) předložení konceptu do evropské výzvy programu LIFE (max. 40 tis. Kč) + b) 
předložení plného projektového návrhu do 2. fáze evropské výzvy programu LIFE (max. 200 tis. Kč). 
Podprogram Klima: a) předložení konceptu do národní výzvy (max. 40 tis. Kč) + b) předložení zpracovaného 
projektového návrhu do národní výzvy a do evropské výzvy programu LIFE (max. 160 tis. Kč). 

 

 

 



Příloha č. 1  
 

Žádost o podporu k výzvě k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů  
alokovaných pro program LIFE 

 
  

 

 

Předložení konceptu v podprogramu Klima: 

v případě, že jste podali koncept, uveďte datum odeslání tohoto dokumentu. 
 

☐ NE 

☐ ANO  datum odeslání ………………………………….. 
 

 
 
 
 
V…………………., dne ……………..  

 
 
  

…………………………………………............. 
Jméno a podpis statutárního zástupce 

                                                                                         organizace nebo jeho pověřeného 
zástupce 


