




Výzva MŽP k předkládání žádostí o podporu  
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Schválení nařízení k programu LIFE 
Schválení Víceletého pracovního programu 
Vyhlášení výzvy 2021 – 13. července 2021
Ukončení výzvy 2021 – konec listopadu 2021, leden 
2022

Bude se jednat o jednostupňovou evaluaci – bude 
posuzována přímo žádost, nebudou se tedy předkládat 
zjednodušené koncepty.

Národní kontaktní místa v členských státech neměly a 
nemají k dispozici více informací než žadatelé. 

Způsob přípravy výzvy unijního programu LIFE výrazně 
ovlivnil i přípravu výzvy z národních zdrojů, která se 
bude výrazně lišit od minulých let.

PŘEDPOKLADY 
NA EVROPSKÉ 
ÚROVNI



• Výzva měla vždy dva základní cíle:
- přislíbit/přidělit podporu,
- poskytnout žadateli zpětnou vazbu.

• Je důležité ukončit proces národní výzvy dostatečně 
včas, aby žadatel:

- věděl, zda získá či nezíská podporu,
- mohl zapracovat připomínky hodnotitelů.

• V tomto roce zpětnou vazbu žadateli v rámci 
evaluace národní výzvy rozhodně v obvyklém 
rozsahu nestihneme poskytnout – odpadají hodnotící 
panely.

• Snahou MŽP vždy bylo co nejméně zatěžovat 
žadatele – vlastní žádost – koncept bylo možné z 
95% použít pro evropský koncept/žádost. V rámci 
této výzvy jsme šli cestou výrazného zjednodušení 
konceptu.

ZÁKLADNÍ CÍLE



Základní podpora 40.000 Kč za podmínek :
- předložení žádosti o podporu a konceptu do národní 

výzvy 2021,
- předložení úplného projektového návrhu do řádné 

výzvy unijního programu LIFE 2021,
- předložení podkladů pro vyúčtování.

Zvýšená podpora 200.000 Kč (celkem 240.000 Kč) za 
podmínek :
- schválení projektu v řádné výzvě unijního programu 

LIFE 2021,
- doložení úplné projektové dokumentace,
- předložení písemného hodnocení projektu ze strany 

unijního programu LIFE,
- předložení kopie grantové dohody,
- předložení podkladů pro vyúčtování.

MÍRA PODPORY 
– PŘÍPRAVA 
PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE



Spolufinancování projektu – hlavní žadatel

- max. 20% z konečných celkových způsobilých 
výdajů projektu,

- max. 12. mil. Kč na jeden projekt.

Spolufinancování partnera
- max. 20% z konečných celkových způsobilých 

výdajů projektu připadajících na partnera,
- max. 1 mil. Kč na jednoho partnera.

Maximální výše podpory pro spolufinancování projektu 
jako celku činí 90% celkových způsobilých výdajů 
projektu – jedná se o součet podpory přidělené unijním 
programem LIFE a národní výzvou na podporu programu 
LIFE.

MÍRA PODPORY –
SPOLUFINANCOVÁNÍ 
PROJEKTU



Vyhlášení evropské výzvy – 13. července 2021
Vyhlášení národní výzvy – 30. června 2021
Ukončení výzvy - 30. srpna 2021
Oznámení výsledku hodnocení žadatelům – 22. října 2021
Konec evropské výzvy – 30. listopadu 2021, 12. ledna 2022

Rozhodující je datum přijetí žádosti. Podání žádosti:
- datovou schránkou,
- poštou,
- na podatelnu MŽP.

Posouzení formálních náležitostí žádosti a konceptu – žadatel 
by měl být vždy připraven na opravu případných chyb –
kontakty by měly být funkční – zejména mail – lhůty jsou 
většinou pětidenní.

VÝZVA 
HARMONOGRAM



Hodnocení nebude probíhat v rámci bodové škály. Hodnotitelé 
pouze formou ANO x NE rozhodnou, zda žadatel splnil 
základní požadavky daného hodnotícího kritéria.

Nebude sestaveno pořadí projektů. Nebudou schvalovány 
rezervní projekty. V rámci podpory spolufinancování bude 
pouze seznam úspěšných projektů (předpokládáme, že jich 
bude výrazná většina) a neúspěšných projektů.

Při popisu jednotlivých hodnotících kritérií bude dostatečná 
menší míra podrobnosti než v minulých letech. Je však nutné 
vyhovět alespoň základním požadavkům uvedeným ve 
formuláři konceptu u každého hodnotícího kritéria.

Je nutné dodržet max. počet znaků – při překročení může být 
dané hodnotící kritérium označené jako nesplněné.

KONCEPT 
OBECNĚ



• Soulad cílů projektu s environmentální legislativou a 
strategickými dokumenty

• Environmentální problém, kterým se projekt zabývá 
a očekávané dopady navrhovaného řešení

• Cíle a výsledky projektu

• Popis způsobu řešení (plánované aktivity)

• Partnerská struktura projektu

• Udržitelnost výsledků projektu – využití výsledků a 
výstupů po ukončení projektu

• Uplatnění výsledků projektu – napodobení a přenos 
po ukončení projektu, nadnárodní přesah projektu

• Finanční kvalita

KONCEPT HLAVNÍ 
ŽADATEL 



• Stručně objasněte, jak popisovaný problém souvisí s 
evropskou environmentální politikou a 
právními předpisy. 

• Popište, jak je environmentální problém spojen 
s národní legislativou a politikami ČR v oblasti 
životního prostředí a klimatu a na jaké teritoriální 
úrovni je řešen. Vyjmenujte odpovídající strategické 
(strategie, plány, rámce, aj.) a legislativní 
dokumenty ČR a popište konkrétní vazbu či 
souvislosti s cíli projektu, včetně případné 
identifikace příslušných pasáží (kapitola, článek aj.).

SOULAD CÍLŮ 
PROJEKTU



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

• Zdůvodněte potřebnost projektu z hlediska jeho 
očekávaného přínosu pro životní prostředí a klima. 

• Identifikujte a popište hlavní dopady na životní 
prostředí a/nebo ochranu přírody a/nebo ochranu 
klimatu, očekávané na konci projektu, v porovnání 
se změřeným nebo odhadovaným výchozím 
stavem, v rámci České republiky a v evropském 
kontextu. Kde je to možné, uveďte kvantifikaci 
dopadů.

ENVIRONMENTÁLNÍ 
PROBLÉM



• Co je cílem projektu, jak se cíle vztahují 
k popisovanému problému, k jakému zlepšení a 
v jaké oblasti projekt přispěje?

• Uveďte popis hlavních cílů projektu, očekávané 
výsledky projektu (expected results) a navrhované 
ukazatele výsledků pro měření míry dosažení cílů. 

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

CÍLE A VÝSLEDKY 
PROJEKTU



• Stručně popište hlavní realizační aktivity projektu 
(jak, kde, kdy a kdo je bude realizovat) a jejich 
výsledky, vč. indikátorů pro jejich ověření, objasněte 
vazbu aktivit na stanovené cíle. 

• Uveďte seznam výstupů aktivit – „milestones“
(milníky aktivit) a „deliverables“ (hmotné výstupy 
aktivit). 

• Uveďte hlavní zainteresované subjekty 
(stakeholdery), které mohou projekt a jeho výsledky 
ovlivnit nebo mohou mít na výsledcích projektu 
zájem. Vyjmenujte hlavní cílovou skupinu či skupiny, 
které mohou mít z výsledků projektu prospěch.

POPIS ZPŮSOBU 
ŘEŠENÍ



Popište povahu projektu, tj. zda: 

• uplatňujete nejlepší dostupné postupy při řešení 
problému,

• demonstrujete nové postupy a metody, které jsou 
při řešení daného problému efektivnější než stávající 
postupy běžné praxe, 

• se jedná o projekt zcela pilotního/inovativního 
charakteru v celoevropském kontextu.

POPIS ZPŮSOBU 
ŘEŠENÍ



Popište, jaká je navrhovaná struktura řešitelského týmu:

- stručné informace o partnerech projektu a

jejich potřebnosti pro realizaci projektu. 

Uveďte, jaké máte zkušenosti s podobným typem 
projektu, vč. financování. 

PARTNERSKÁ 
STRUKTURA



• Popište, jakým způsobem bude zajištěna udržitelnost 
projektu, jaké se předpokládá využití 
výsledků/výstupů a pokračování (continuation)
uplatněných řešení a očekávaných 
environmentálních, sociálních a ekonomických 
dopadů po ukončení projektu. 

• Uveďte, jaké zdroje budou potřebné pro udržení 
výstupů/výsledků projektu po jeho skončení a jaké 
jsou předpokládané hlavní aktivity, které zajistí 
financování i poté, co projekt skončí.

• Uveďte, zda předpokládáte, že vzniknou z řešení 
navrhovaných v rámci projektu úspory a/nebo příjmy 
a zda projekt počítá s komercionalizací projektového 
výstupu/výstupů, a to již během projektu nebo po 
jeho skončení.

UDRŽITELNOST 
VÝSLEDKŮ 
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.

• 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. 

UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ 
PROJEKTU



• 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.

UPLATNĚNÍ 
VÝSLEDKŮ PROJEKTU



• Popište, jaké hlavní typy nákladů budou spojeny 
s realizací aktivit. Pokud již máte připravený návrh 
rozpočtu, uveďte částky očekávaného rozpočtu a 
případně komentář ke zdůvodnění jednotlivých 
kategorií výdajů, které budou nezbytné pro realizaci 
projektu. 

• Běžné kategorie výdajů: mzdové náklady; cestovní 
náklady; externí služby; hmotné vybavení, nákup 
nebo dlouhodobý pronájem půdy, spotřební materiál, 
ostatní náklady, režijní náklady.

• Používejte dělení nákladů nejlépe dle aktuální výzvy 
unijního programu LIFE.

• Neignorujte, pište, odůvodňujte. Nespoléhejte jen na 
tabulku.

FINANČNÍ KVALITA



• 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.

• V případě, že žadatel tento požadavek nesplní, ztrácí 
nárok na podporu pro přípravu projektové 
dokumentace

• V případě, že není reakce ze strany Evropské komise               
k dispozici (v tomto roce by být měla), uveďte tuto 
skutečnost právě zde.

OPAKOVANÉ 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI



Partner má v první části konceptu shodná hodnotící 
kritéria jako hlavní žadatel – zde popíše projekt jako 
celek (v podstatě z pozice hlavního žadatele). 

Druhá část konceptu už by neměla být obecným 
popisem a vždy by měla charakterizovat zapojení 
partnera do projektu. Měla by však vycházet z obecného 
popisu (popsat např. konkrétní aktivity z pohledu účasti 
partnera).

− Cíle projektu

− Aktivity

− Důvody zapojení partnera

− Finanční hlediska zapojení partnera

KONCEPT PARTNER



Cíle projektu
• Definujte cíle, za jejichž naplnění budete odpovědní.

Aktivity
• Uveďte seznam aktivit, za jejichž realizaci budete 

odpovědni nebo na jejichž realizaci se budete 
podílet, a jejich očekávané výsledky. Vyjmenujte 
cílovou skupinu či skupiny, které mohou mít 
z výsledků vašich aktivit prospěch.

• Uveďte seznam výstupů (milestones a deliverables), 
za které budete odpovědní.

• Uveďte zainteresované subjekty (stakeholdery), se 
kterými budete v rámci aktivit spolupracovat.

KONCEPT PARTNER



Důvody zapojení partnera 
• Podrobně zdůvodněte vaši potřebnost v projektu.

Finanční hlediska zapojení partnera 
• Popište, jaké hlavní typy nákladů budou spojeny 

s vaší účastí v projektu.
• Pokud již máte připravený návrh rozpočtu, uveďte 

částky očekávaného rozpočtu a případně komentář 
ke zdůvodnění výše jednotlivých kategorií výdajů, 
které jsou nezbytné pro realizaci aktivit, resp. 
výstupů, za které jste jako partner v projektu 
odpovědní nebo na jejichž realizaci se budete 
podílet.

KONCEPT PARTNER



Klíčová stránka projektu, mnohdy výrazně podceňovaná 
ze strany českých žadatelů. Projekt, který nebude mít 
evropský dopad, nemá šanci na úspěch.

Evropsky přidanou hodnotu je důležité „prodat“ zejména 
v částech:

- vazba na evropskou legislativu a strategické 
dokumenty,

- popis způsobu řešení projektu,

- partnerská struktura projektu, 

- uplatnění výsledků projektu.

EU ADDED VALUE



Tato výzva vychází ze stávající situace a reaguje na ni. 
Výrazně jsme změnili nastavení výzvy a po jejím 
skončení nás bude velmi zajímat zpětná vazba i reakce 
ze strany žadatelů. 

Výzva bude z hlediska přípravy podkladů jednodušší.

Jako problém může pochopitelně vypadat nejistota 
ohledně finální výše případné podpory. Alokace však      
v uplynulých několika letech nikdy nebyla problémem.

ZÁVĚR



Děkuji za pozornost



Národní kontaktní místo programu LIFE

Oddělení mezinárodních programů a projektů

Odbor finančních a dobrovolných nástrojů

Ministerstvo životního prostředí

Dotazy a konzultace:

tel.: 731 690 215; 267 122 196; 267 122 898;

e-mail: life@mzp.cz

KONTAKTY

mailto:life@mzp.cz

