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HLAVNÍ ŽADATEL 
 

   KONCEPT PROJEKTOVÉHO NÁVRHU PRO NÁRODNÍ VÝZVU LIFE 2020 
 
 

Pracovní název projektu (max. 120 znaků) 

 

Zkrácený název/akronym projektu 
Musí začínat slovem „LIFE“, max. 25 znaků, doporučujeme anglické znění akronymu, např. LIFE RIVER. 

[Sem napište akronym.]  

 
 

Partnerská struktura - název žadatele a partnerů 

1. [Sem napište název hlavního žadatele.] 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Doporučujeme max. 5 partnerů z důvodu snazšího managementu projektu. Případně přidejte řádky. 
 

Kofinancující subjekty (mimo MŽP v rámci národní výzvy) 

1.  

2.  

3.  

 
 

 

 

 

Očekávané období realizace 
projektu 

od: nejdříve 1/7/2021 
do:  
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VYMEZENÍ PRIORITNÍ OBLASTI, TÉMATICKÉ PRIORITY A TYPU PROJEKTU  

KLIKNUTÍM ZAŠKRTNĚTE VOLBY ☐ / ☒ ODPOVÍDAJÍCÍ VAŠEMU PROJEKTOVÉMU NÁVRHU – VŽDY JEN JEDNA VOLBA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Program LIFE 

Podprogram Životní prostředí (ŽP) Klima 

Prioritní 
oblast 

☐ ENV –   

Životní prostředí a 
účinné využívání 
zdrojů 

☐ NAT/BIO –  

Příroda a 
biologická 
rozmanitost 

☐ GIE –  

Správa a informace 
v oblasti životního 
prostředí 

☐ CCM –  

Zmírňování 
změny klimatu 
 

☐ CCA – 

Přizpůsobování 
se změně 
klimatu 

☐ GIC – 

Správa a 
informace v oblasti 
klimatu 

Tematické 
priority (pro 
ŽP)   
 
/  
 
obecné 
rámce (pro 
Klima) 

☐ a) voda, včetně 

mořského 
prostředí;  
 

☐ b) odpady;  

 

☐ c) účinné 

využívání zdrojů;  
 

☐ d) životní 

prostředí a zdraví;  
 

☐ e) kvalita 

ovzduší a emise  

☐ a) příroda;  
 

☐ b) biologická 

rozmanitost  

☐ a) informační a 

komunikační činnosti 
a kampaně na 
zvyšování 
informovanosti 
v souladu s prioritami 
7. akčního programu 
pro ŽP;  
 

☐ b) podpůrné 

činnosti účinného 
kontrolního postupu, 
podpora dodržování 
environmentálních 
právních předpisů EU 
a podpora 
informačních systémů 
a informačních 
nástrojů v oblasti ŽP 
EU. 

 
Podpora 
přechodu na 
nízko-emisní a 
udržitelné 
hospodářství 
pružně reagující 
na změnu 
klimatu. 

 
Podpora snah 
vedoucích ke 
zvýšené 
odolnosti na 
změnu klimatu. 

 
Podpora přispění k 
rozvoji a 
implementaci 
klimatické politiky 
a legislativy EU. 

Způsobilé 
typy 
tradičních 
projektů 

☐ demonstrační  

☐ pilotní  

☐ dobré praxe   

☐ demonstrační   

☐ pilotní   

☐ Informační  ☐ dobré praxe   

☐ demonstrační   

☐ pilotní   

☐ dobré praxe   

☐ demonstrační   

☐ pilotní   

☐ Informační 
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Project topics / Konkrétní projektové téma (pro podprogram Životní prostředí) nebo 
politická priorita (pro podprogram Klima) a zdůvodnění výběru: 

Uveďte max. 2 projektová témata nebo tematické priority, kterými se návrh zabývá a jsou v souladu 
s přílohou III nařízení o programu LIFE. Detailně vysvětlete, proč návrh spadá pod vybrané projektové 
téma(ta) /politickou(é) prioritu(y).  

max. 2500 znaků 

 

 

 

 

 

General character of the project / Povaha projektu: pilotní, demonstrační, dobrá praxe, 

osvědčené postupy: 

Zdůvodněte volbu typu projektu (pilotní, demonstrační, nejlepší osvědčené postupy (praxe), 
informační). Jaké jsou klíčové aktivity charakterizující zvolený typ projektu? 

Vysvětlete, proč se domníváte, že váš projekt uplatňuje nejlepší dostupné postupy při řešení problému, 
nebo že demonstruje nové postupy a metody, které jsou při řešení daného problému efektivnější než 
stávající postupy běžné praxe, případně že se jedná o projekt zcela pilotního/inovativního charakteru 
v celoevropském kontextu. Charakter projektu je definován v Prováděcím rozhodnutí komise (EU) 
2018/210 ze dne 12. února 2018 (5.1.1. Projekty podle čl. 18 písm. a), b), c) a h) nařízení o programu 
LIFE). 

max. 2500 znaků 

 

 

 

 

 

 

Extent and quality of the contribution to the specific objectives of the priority areas of 
the LIFE sub-programme for Environment / Dopady projektu  

Uveďte seznam hlavních výsledků a dopadů na životní prostředí (environmentální přínosy) 
očekávaných na konci projektu, v porovnání se změřeným nebo odhadovaným výchozím stavem. 
Výsledky musí přímo souviset s environmentálními problémy, na něž je projekt zaměřen, a s cíli 
projektu. Očekávané výsledky musí být konkrétní, realistické a kvantifikované v maximální možné míře 
– tak, aby byly měřitelné a porovnatelné s výchozím stavem, popřípadě využijte jiný způsob popsání 
očekávaného stupně výsledků. Vzhledem k tomu, že na konci projektu dojde k porovnání očekávaných 
výsledků se skutečně dosaženými výsledky, dbejte na správnou definici a kvantifikaci očekávaných 
výsledků – buďte realističtí.  

Popište přínosy pro životní prostředí a/nebo ochranu přírody, které přispějí ke specifickým cílům 
prioritních oblastí příslušného podprogramu a naplní jeden nebo více klíčových indikátorů programu 
(„key performance indicators“). 

Popište, k jakým obecným cílům stanoveným v článku 3 nařízení o programu LIFE a specifickým cílům 
uvedeným v článcích 10, 11 a 12 (podprogram Životní prostředí), resp. v článcích 14, 15 a 16 
(podprogram Klima) nařízení o programu LIFE projekt přispívá.  

max. 3000 znaků 
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Environmental problem targeted / Environmentální problém, kterým se projekt zabývá  

Uveďte jasný popis environmentálního problému, na který se váš návrh zaměřuje, a to včetně důkladného 
zdůvodnění hlavních příčin, výchozího kontextu a hodnot definujících výchozí stav.  

Zdůvodněte potřebnost projektu (kontext) a to zejména z hlediska jeho přínosu pro životní prostředí a klima. 
K jakému zlepšení a v jaké oblasti hodláte svým projektem přispět?  

Vysvětlete, proč si myslíte, že tento problém souvisí s evropskou environmentální politikou a právním 
předpisy. 

Rozeberte a výstižně popište výchozí stav projektu, tzn. problémy a hrozby, dosavadní řešení, 
kvantifikované údaje a jejich zdroj, stav přípravných činností včetně předchozího testování a/nebo výzkumu, 
oprávnění, povolení atd., očekávané výsledky. 

Pro naplnění hodnoticího kritéria je požadováno důkladné vysvětlení a zdůvodnění. 

max. 3500 znaků 

 

 

 

 

 

Project objectives / Cíle projektu  

Uveďte podrobný popis hlavních cílů projektu. Cíle projektu musí být jednoznačné, realistické 
(dosažitelné v době realizace projektu s navrženým rozpočtem a prostředky), a vzájemně propojeny 
s problémem a jeho příčinami, aktivitami a výsledky. Musí být úzce předmětně i územně vymezeny a 
kvantifikovány. 

Cíle seřaďte od nejdůležitějšího k méně důležitým a očíslujte je!   

Cíle je třeba formulovat ve smyslu přispění projektu k rozvoji a demonstraci nejlepší praxe, inovativních 
přístupů, politik, technologií, metod a nástrojů.  

max. 3000 znaků 

 

 

 

 

 

Actions and means involved /Plánované aktivity: 

Všechny aktivity musí vhodným a účinným způsobem přispívat přímo k dosažení definovaných cílů projektu 
a řešení vytyčeného environmentálního problému.  

Uveďte výstižné názvy aktivit a krátký popis - popište, jak, kde, kdy a kdo je bude realizovat.  

Připravte a uveďte realistický a logický časový plán.  

Projekt by měl obsahovat všechny povinné aktivity: přípravné aktivity (A), realizační aktivity (B), monitoring 
dopadu projektových aktivit (C), osvětové aktivity a šíření výsledků (D), a management projektu, vč. přípravy 
strategie udržitelnosti (E) 

Doporučuje se menší počet aktivit – tak, aby byly přímo propojeny s problémem, cíli a s výsledky (očíslujte 
je). Každá aktivita může mít případné sub-aktivity. Každý ze stanovených cílů musí být dosažitelný jednou 
nebo několika aktivitami.  

Pro projekty NAT/BIO: nejméně 50% (NAT), resp. 25% (BIO), způsobilých výdajů projektu je určeno na 
konkrétní ochranářská opatření: ANO/NE. Případně, uveďte konkrétní ochranářská opatření. 

max. 5000 znaků  
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Expected results (deliverables and milestones) / Očekávané výsledky (výstupy a hlavní 
milníky):  

Výstupy (deliverables) a milníky (milestones) musí být reálné a souviset s prováděnými aktivitami a 
očekávanými výsledky. Vztáhněte výstupy a milníky ke konkrétním aktivitám, nejlépe pomocí jejich 
očíslování. Uveďte, kdy jich dosáhnete a jak jejich dosažení ověříte (indikátory).  

max. 3000 znaků 

 

 

 

 

 

Expected constraints and risks / Očekávané překážky a rizika:  

Popište stručně možná omezení a rizika, překážky, které se mohou vyskytnout v průběhu realizace projektu 
a popište způsob jakým je možné uvedené hrozby zmírnit, eliminovat nebo jim předcházet. 

Pokuste se určit u vyjmenovaných rizik míru ohrožení projektu a míru pravděpodobnosti výskytu rizika.  

max. 2500 znaků 

 

 

 

 

 

Project partnership / Partnerská struktura projektu: 

Popište odborné a personální kapacity řešitelského týmu a zkušenosti s podobným typem projektu, vč. 
financování.  

Uveďte stručně informace o partnerech projektu, jejich zapojení, přínosu, potřebnosti pro realizaci projektu. 
Informaci o partnerech uveďte strukturovaně (název organizace, zaměření, indikativně finanční zapojení 
v projektu). 

max. 5000 znaků 

 

 

 

 

 

Stakeholders and target groups / Stakeholdeři a cílové skupiny: 

Uveďte stručně zainteresované subjekty, které mohou, pozitivně či negativně, ovlivnit průběh projektu a jeho 
výsledky nebo mohou mít na výsledcích projektu zájem. 

Vyjmenujte cílovou skupinu či skupiny, které mají zájem na výsledcích nebo mohou mít z výsledků projektu 
prospěch. Popište, jak probíhá dosavadní spolupráce se stakeholdery a cílovými skupinami, jak budou do 
projektu zapojeny, jak oslovovány a jaká je jejich charakteristika. 

max. 3000 znaků 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

                                                                                                         [Akronym]  
[Název žadatele] 

6 
 

Soulad s národní a evropskou environmentální legislativou a strategickými dokumenty 

Popište, jak je environmentální problém spojen s legislativou a politikami EU a na jaké teritoriální úrovni 
bude řešen. Identifikujte soulad navrhovaných projektových opatření s národní a evropskou legislativou 
v oblasti životního prostředí: vyjmenujte příslušné strategické (strategie, plány, rámce, aj.) a legislativní 
dokumenty EU a ČR a popište konkrétní souvislost či vazbu, včetně případné identifikace příslušných 
pasáží (kapitola, článek aj.). 

max. 2000 znaků  

 

 

 

 

 

EU added value of the project 

Synergies (including multipurpose, integration, Green Public Procurement, Ecolabel) & 
Transnationality / Součinnost (víceúčelovost, začlenění, zadávání zelených veřejných 
zakázek, ekoznačky) a nadnárodní povaha 

Uveďte, zda projekt počítá s mezinárodní spoluprací mezi členskými státy EU a v jaké formě (konkrétní 
forma zapojení partnerů) a zda mají projektové aktivity nadnárodní rozsah.  

Uveďte konkrétní stakeholdery v jiných členských státech, se kterými projekt počítá, a uveďte, zda je jejich 
zájem na výstupech a výsledcích projektu již v danou chvíli deklarován nebo proč se zájem dá 
předpokládat. 

Popište, zda a jak váš projekt spolupůsobí, s cíli jiných politik EU (tzn. víceúčelovost, spolupůsobení a 
začlenění), tzn. zda má realizace projektu vedle environmentálních přínosů sekundární příznivý dopad na 
ostatní politiky EU.  

Popište přístup k využívání zelených veřejných zakázek a/nebo přednostnímu používání produktů a/nebo 
služeb oficiálně uznaných programů pro ekoznačky, jako je např. ekoznačka EU, během implementace 
projektu.  

max. 3000 znaků  

 

 

 

 

 

EU added value of the project  

Complementarity and uptake of EU-research results / Komplementarita 

Uveďte zdůvodnění, proč není možné projekt financovat z jiných zdrojů.  

Uveďte konkrétně, pokud projektový návrh navazuje na/nebo plánuje využít výsledky již realizovaných 
projektů s podporou EU, zejména předchozích inovačních projektů z programu LIFE, výzkumných a 
inovačních projektů souvisejících s životním prostředím a klimatem, financovaných z programu Horizont 2020 
nebo předchozích rámcových programů EU. 

max. 2000 znaků  
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EU added value of the project  

Replication and transfer potential / Opakovatelnost, napodobení a přenos po skončení 
projektu 

- Uveďte konkrétně, kde, kým a v jaké podobě budou výsledky projektu uplatněny. Popište strategii 
k zajištění napodobitelnosti a přenositelnosti projektových výsledků konkrétním stakeholderům/cílovým 
skupinám, do jiných sektorů, regionů nebo států či napodobení projektu během i po ukončení projektu. 

Popište, jak projekt zajistí, že navrhovaná řešení a související očekávané environmentální, sociální a 
ekonomické dopady budou napodobeny a/nebo přeneseny po skončení projektu.  

Uveďte, zda má projekt potenciál dalšího využití a jaké aktivity budou sloužit k tomu, aby výstupy projektu 
byly uplatnitelné a snadno replikovatelné v podobných podmínkách jiných regionů nebo zemí EU.  

max. 2000 znaků  

 

 

 

 

 

EU added value of the project 

Sustainability of the project results / Udržitelnost výsledků projektu:  

Uveďte, jakým způsobem bude zajištěna udržitelnost projektu, jaké se předpokládá využití výsledků/výstupů 

a pokračování uplatněných řešení a očekávaných environmentálních, sociálních a ekonomických 
dopadů po ukončení projektu.  

Navrhněte reálnou strategii zajištění udržení výstupů/výsledků projektu i po jeho skončení - včetně 
identifikace zdrojů prostředků a předpokládaných hlavních aktivit, které zajistí financování i poté, co 
projekt skončí. 

Uveďte, zda projekt počítá s komercionalizací projektového výstupu/výstupů, a to již během projektu 
nebo po jeho skončení. 

max. 3000 znaků 

 

 

 

 

 

Socio-economic efects / Hodnocení socio-ekonomických dopadů 

Stručně popište socio-ekonomické dopady, které bude možné hodnotit v souvislosti s realizací projektu a po 
jeho skončení. 

max. 3000 znaků 

 

 

 

 

Opakované podání žádosti 

Pokud předkládáte projekt opakovaně a máte k dispozici reakci Evropské komise na původní žádost, 
popište, jaké byly hlavní připomínky a jakým způsobem jste připomínky do žádosti zapracovali.  

max. 3000 znaků 
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Project budget / Rozpočet projektu:  

V tabulkách níže jsou uvedeny požadované položky rozpočtu k vyplnění. Rozpočet je na úrovni 
předkládaných žádostí /konceptů indikativní.  

Zde uveďte stručný komentář ke zdůvodnění jednotlivých kategorií výdajů, které budou nezbytné pro 
realizaci projektu s důrazem na identifikaci naplnění základních požadavků pro příslušnou prioritní oblast, 
resp. dodržení finančních pravidel programu LIFE. 

Pro orientační1 přepočet rozpočtu v Kč na eura použijte kurz 1 € = 25,25 Kč. 

 

 

 

 

 

 

Náklady rozpočtu 

Položka rozpočtu  v EUR v % 

Přímé náklady na zaměstnance  

Direct personnel costs 
EUR % 

Cestovní náklady a náklady na pobyt  

Travel and subsistence costs 

EUR % 

Externí služby2  

External assistance 

EUR % 

Zboží dlouhodobé spotřeby (infrastruktura3, 
vybavení, prototyp)  

Durable good (Infrastructure, Equipment, 
Prototype) 

EUR % 

Nákup nebo dlouhodobý pronájem půdy4  

Land purchase (or long-term lease) 

EUR % 

Spotřební materiál  

Consumables 

EUR % 

Ostatní náklady  

Other costs 

EUR % 

Režijní náklady  

Overheads 

EUR % 

Celkem  EUR 

                                                             
1 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. 
2 Obvykle max. 35% 
3 Náklady na infrastrukturu nejsou způsobilé k financování z prostředků dotace z národní výzvy 
4 Způsobilé pouze pro projekty NAT/BIO 
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Očekávaný rozpočet projektu (orientační údaje) 

Očekávaná výše celkového rozpočtu projektu  
(způsobilé výdaje) 

Kč EUR 

Z
d
ro

je
 f

in
a
n
c
o
v
á
n
í 

Požadovaná podpora z EU v % rozpočtu % 

Příspěvek hlavního žadatele % 

Podíl příspěvků partnerů % 

Podíl příspěvků spolufinancujících 
subjektů (je-li relevantní) 

% 

Celkem % 

Podíl požadovaného spolufinancování 
MŽP5 

% 

Požadované spolufinancování MŽP6 Kč EUR 

Podíl požadovaného spolufinancování 
MŽP partnery projektu 

% 

 

 

 

 

                                                             
5 V rámci národní výzvy max. 20%  
6 Max. 12 000 000 Kč 


