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Co je LIFE
Unijní program pro životní prostředí a oblast
klimatu (2014-2020);
Nařízení (ES) č. 1293/2013 z 11. 12. 2013
Podpora a rozvoj legislativy EU v oblasti ŽP
Navazuje na 7. akční program EU pro životní
prostředí
Celkový rozpočet 2014-2020: 3,457 miliardy €
Od roku 1992 financoval více než 4600 projektů
Komplementární k ostatním dotačním
programům EU
Více typů projektů

Tématické rozdělení unijních programů
Evropská unie podporuje v období 2014-2020 projekty v následujících oblastech:

Výzkum, vývoj a
inovace

Horizont 2020

Vzdělávání

Erasmus+

Vnitřní trh

Nástroj pro propojení Evropy (CEF), FISCALIS
2020, CUSTOMS 2020

Životní prostředí

LIFE

Podnikání

COSME

Kultura

Kreativní Evropa

Justice a vnitro

Práva a občanství, Soudnictví (Justice), Evropa
pro občany, HERCULE III, PERICLES 2020

Sociální politika

Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

Zdraví

Zdraví pro růst

Nové programové období
2021 – 2027
Příprava a vyjednávání nového víceletého
finančního rámce
Návrh rozpočtu :
 EK: 5,45 mld. EUR
 EP: 6,44 mld. EUR
 Finské předsednictví: blíže k návrhu EK
Klíčová témata:
 biodiverzita,
 oběhové hospodářství a kvalita života,
 změna klimatu,
 přechod na čistou energii

Realizace programu
Evropská komise
Výkonná agentura pro malé
a střední podniky – EASME
Členské státy: národní kontaktní místa –
pro ČR Ministerstvo životního prostředí
Prováděcí rámec programu:
Víceletý pracovní program LIFE na období
2018 – 2020

Typy projektů
 Tradiční projekty (klasické projekty)
 Pilotní projekty
 Demonstrační projekty
 Projekty nejlepší praxe
 Informační projekty
 Integrované projekty/IP/ (zejména vyšší
orgány veřejné správy - implementace legislativy
EU)
 Projekty technické asistence (pro IP)
 Přípravné projekty – projekty „na objednávku“
EU

Tradiční projekty
Pilotní projekt používá techniku nebo metodu, jež dosud ani na
jiném místě nebyla použita či vyzkoušena, které v porovnání se
současnými osvědčenými postupy nabízí potenciální přínos v
oblasti životního prostředí nebo klimatu a kterou lze následně
použít ve větším měřítku v obdobných situacích.
Demonstrační projekt zavádí do praxe, testuje, vyhodnocuje a
šíří opatření, metodiky nebo přístupy, které jsou v konkrétních –
např. zeměpisných, ekologických či socioekonomických –
souvislostech daného projektu nové nebo neznámé a které by bylo
možné použít za podobných okolností jinde.
Projekt nejlepší praxe využívá vhodné, nákladově efektivní a
nejmodernější techniky, metody a postupy zohledňující konkrétní
souvislosti daného projektu.
Informační projekty, projekty zaměřené na zvyšování
informovanosti a projekty zaměřené na šíření osvědčených
postupů - podpora komunikace, šíření informací a zvyšování
informovanosti v oblastech podprogramů pro životní prostředí
nebo v oblasti klimatu.

Tematické oblasti

Podporované projekty
Podporované projekty jsou zaměřené zejména na:
i.

Obnovní managementy prioritních druhů/ stanovišť na
území NATURA 2000 a ptačích oblastí

ii.

Testování inovativních technologií, metod a postupů
v ochraně životního prostředí a klimatu napříč všemi
složkami životního prostředí

iii. Informační a komunikační projekty zaměřené na
zvyšování povědomí o otázkách životního prostředí,
podpora dodržování legislativy spojené s životním
prostředím a klimatem a propagace lepšího řízení
v oblasti životního prostředí
iv. Projekty na podporu zmírňování dopadů a adaptační
opatření na změnu klimatu

Priority podpory
Klíč k úspěchu v tradičních projektech LIFE: Projektová
témata a politické priority EU
 V rámci podprogramu Životní prostředí se dále stanoví
tzv. projektová témata, v rámci podprogramu Oblast
klimatu obdobně tzv. politické priority EU pro daný
rok.
 Projektová témata platí po celé období 2018-2020,
politické priority vyhlašuje Evropská komise
v Guidelines každoročně nová.
Dokumenty: Víceletý pracovní program LIFE 2018-2020,
Výzvy vyhlašované Evropskou komisí, Pokyny pro
žadatele, dbs projektů

Evropská komise vyhlašuje každoročně výzvy pro oba
podprogramy, tj. Životní prostředí a Klima

Tradiční projekty LIFE
Reaguje na a řeší nějaký environmentální problém
Inovativnost a kreativita návrhu - testuje neodzkoušené
ekoinovativní postupy, technologie a metody (pilotní) nebo
tyto zavádí do praxe, pokud jsou v daném kontextu nové
(demonstrační), popřípadě využívá osvědčené postupy
Přináší konkrétní změnu životního prostředí či klimatu
(ideálně odpovídající předem definovanému projektovému
tématu/politické prioritě programu), která má přidanou
hodnotu v kontextu EU – lze ji přenést a napodobit jinde
Rozpočet projektu obvykle 1-8 mil. EUR, doba realizace
v závislosti na cíli, běžně 3-6 let
Spolupráce se všemi zainteresovanými stranami, které
na jeho výsledcích mají zájem samospráva, místní podniky,
univerzity, i zahraniční subjekty
Využitelnost výsledků do jiné oblasti a jejich udržitelnost

Oprávnění žadatelé
Všechny právnické osoby registrované v EU, např.:

o Veřejné subjekty (typicky např. města:
povodně a sucho, zelená a modrá infrastruktura,
adaptační strategie, mobilita; ale též univerzity a
VVI, národní parky, kraje atp.)
o Soukromé podnikatelské subjekty, svazy a
VVI (typicky např. technologické inovace, těžký i
lehký průmysl, zemědělství, odpady, energetická
účinnost aj.)
o Soukromé nepodnikatelské organizace
(typicky např. NNO - ochrana zvláště chráněných
druhů a stanovišť, informační kampaně)

Územní rozsah
Možná účast třetích zemí

Možná spolupráce s mezinárodními
organizacemi (např., mezinárodní studie)
Činnosti mimo EU a zámořské země a
teritoria jsou způsobilé za podmínky:
 • jejich nezbytnosti k dosažení cílů; a
 • účinně vynaložených opatření mimo území EU;
a
 • koordinující příjemce má sídlo v EU.
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Míra podpory EU
• Tradiční projekty:
55 % podpora EU (do r. 2017 60 %) pro prioritní oblasti
ENV, GIE, CLIMATE (CCM, CCA, GIC)
60/75 % podpora EU pro prioritní oblast NAT/BIO
(75%, pokud se alespoň polovina CZV projektu použije na
přímé akce ke zlepšení stavu ochrany prioritních stanovišť nebo
druhů uvedených ve směrnicích EU o ptácích a stanovištích)
• Integrované projekty (IP) a přípravné projekty:
60 % podpora EU
• Projekty technické asistence pro IP:
55 % podpora EU

Způsobilé výdaje
Všechny rozpočtové kategorie jsou způsobilé
Omezení služeb na max. 35 % z celkových způsobilých
výdajů – výjimky možné
Osobní náklady a cestovné uznatelné - soulad se
zákonnými sazbami, případně vnitřními směrnicemi dané
organizace, sazby osobních nákladů musí být obvyklé pro
danou profesní pozici příslušného odvětví
Pořízení infrastruktury a zařízení – max. 25 % / 50 %
z výše odpisů
Prototyp kofinancován ze 100 %

Režijní náklady do 7 % z rozpočtu žadatele (resp. každého
partnera)

Typický projekt LIFE
Přispívá k implementaci, nebo rozvoji evropské environmentální
legislativy, včetně Roadmap to a Resource Efficient Europe

Testuje neodzkoušené ekoinovativní postupy, technologie a
metody (pilotní) nebo tyto zavádí do praxe, pokud jsou v daném
kontextu nové (demonstrační)
Průběžně monitoruje a vyhodnocuje dosahované výsledky

Vytváří a využívá prototypní zařízení
Spolupracuje se zúčastněnými stranami (stakeholdery), které mají
na výsledcích projektu zájem
Má vhodně zvolené cílové skupiny, které informuje o svých
výsledcích/cílí na ně produkt
V případě partnerství doporučujeme max. 5 partnerů

Program LIFE – preference
- Klíčové jsou dlouhodobé efekty projektu,
vč. potenciální komercionalizace - „close to
market“ projekty (business plán, porozumění trhu,
pre-marketing)
- Větší důraz na udržitelnost, napodobitelnost a
přenositelnost výsledků → strategie/ plán a
konkrétní aktivity
- Ideálně, aby k přenosu výsledků docházelo již
v době před ukončením projektu
- Důraz na podrobnou analýzu komplementarity
- Návaznost na předchozí projekty LIFE (popsat, co
je převzato z jiných projektů)

Program LIFE - omezení
Nerealizuje výzkumné aktivity vyjma
přípravných aktivit, které jsou nezbytné
k provádění hlavních demonstračních / pilotních
aktivit
Není „infrastrukturním“ projektem (tzn. 1
samostatná položka nepřesáhne výši 500 000 €)
Nerealizuje „běžnou“, čili provozní činnost,
která by probíhala i bez podpory z programu LIFE

Nezaměřuje se na vytváření studií, analýz a
metodik

Přetrvávající bariéry
Dlouhý proces hodnocení
Vysoká míra povinného spolufinancování
Vysoké nároky na přípravu žádosti, zejména při
jednokolovém procesu (KLIMA)
Nedostatečné porozumění hodnoticím kritériím
v evropské výzvě
Omezená komunikace vůči žadatelům ze strany
EK/EASME ve fázi revize žádostí

ČR v programu od 2004: dlouhodobě nízká míra čerpání
na národní úrovni (nízký počet předložených žádostí v
prvních letech; malá úspěšnost – zejm. kvůli nízkému
hodnocení projektů z hledisek evropské přidané hodnoty)
– změna: 2014/2015

Podpora LIFE v ČR
• Přímá finanční a osobní účast MŽP v projektech

• Systém finanční podpory z národních zdrojů od r.
2015 (každoroční výzvy )
• Podpora poskytovaná také na přípravu projektu a
spolufinancování účasti partnerů
• Zpětná vazba žadatelům do národní výzvy (hodnotící
panel)

• Národní kontaktní místa:
o Informační a konzultační podpora pro žadatele a
příjemce - nárůst zájmu o konzultace
o Zvyšování povědomí, propagace a komunikace
programu
o Příprava a administrace národních výzev

Projekty v ČR
o Nejúspěšnější české projekty: LIFE NAT předložené
veřejnými subjekty (míra úspěšnosti českých
projektů v oblasti LIFE NAT: 32,5%)
o Úspěšní žadatelé ze všech skupin: veřejná správa (JČ
kraj); OOP (AOPK, NP Šumava); akademická
sféra/věda a výzkum (TUL, CzechGlobe); soukromé
podnikatelské subjekty (Ekotez, Ekotoxa); NNO
(Onyx, Salamandr)

o 80 předložených žádostí do národní výzvy; 64
záměrů předložených do evropské výzvy; realizace
13 tradičních projektů + 1 IP + (+ několik dalších
v realizaci bez zapojení MŽP)

Projekty v číslech
V období 2004-2018 podpořeno 24 projektů
s českým subjektem jako hlavním příjemcem

Evropská výzva 2020
Plánovaný harmonogram
 Vyhlášení evropské výzvy: duben 2020
 Dvoustupňový systém předkládání pro
podprogram Životní prostředí – koncept: červen
2020; úplný projektový návrh: únor 2021
 Jednostupňový systém předkládání pro
podprogram Klima - úplný projektový návrh: září
2020
 Předpokládaný termín zahájení realizace
projektů: září 2021 (ŽP), resp. červen 2021
(Klima)

Hodnocení projektových návrhů
1. Celková kvalita návrhu
o posouzení logických vazeb jednotlivých

částí projektu (včetně popisu
počátečního stavu)
o proveditelnost
o přiměřenost výdajů projektu

2. Celková přidaná hodnota EU
o příspěvek k prioritám programu LIFE
o očekávaný dopad
o udržitelnost výsledků

Časté příčiny neúspěchu
NEDOSTATEČNÁ ZNALOST PROGRAMU A
NEDOSTATEČNĚ ZPRACOVANÁ ŽÁDOST
Slabá koherence a kvalita (technická a/či
finanční)
Nedostatečné přínosy z pohledu přidané
evropské hodnoty
Nepřesvědčivě demonstrační nebo pilotní
charakter projektu (pro ENV, CCA a CCM)
Méně než 25 % konkrétních ochranářských
opatření (NAT/BIO)

Základní doporučení
ČTĚTE ZNOVU A ZNOVU Guidelines for Applicants a Evaluation
Guide (+ další dokumenty: Model Grant Agreement, Financial
Administrative Guidelines, aj.)
UJISTĚTE SE, že LIFE je pro vás vhodný finanční nástroj (LIFE
neslouží k financování běžných provozních nákladů)
ZVAŽTE, které výjimky se na vás mohou vztahovat
Zajistěte finanční soudržnost, sledujte EFEKTIVITU NÁKLADŮ
ZŮSTAŇTE ÚZCE ZACÍLENI – NEZAHRNUJTE aktivity, které
nemají vztah k cíli vašeho projektu
Pokud váš projekt nespadá mezi prioritní projektová témata,
popřípadě politické priority EU, přicházíte o body!
HODNOTÍCÍ proces projektů v LIFE je velmi náročný,
důkladný a dlouhý, ale i neúspěšný žadatel získává dobrou
zpětnou vazbu, aby mohl projekt přepracovat a podat do
výzvy následující rok

Úspěšný projekt LIFE ENV
 Vychází z důkladně zmapovaného výchozího stavu, resp.
environmentálního problému
 Má nastaveny jasné cíle orientované na (příspěvek k) řešení
problému
 Vykazuje měřitelný pozitivní dopad na životní prostředí, který je
prezentován v rámci širšího rámce (předpokl. Realizuje aktivity,
které napomáhají k šíření výsledků a přejímání v projektu
ověřených metod, postupů, technologií jinými zainteresovanými
stranami
 Má vhodně zvolené cílové skupiny, které zapojuje do realizace /
informuje o svých výsledcích / cílí na ně produkt
 Spolupracuje s důležitými zúčastněnými stranami - stakeholdery,
kteří mají na výsledcích projektu zájem
 V průběhu realizace projektu si zajistí udržitelnost dalšího šíření/
využití svých výsledků po skončení projektu
 Aplikace výsledků projektu v širším kontextu bude mít pozitivní
socioekonomické dopady a sekundární pozitivní dopady na stav
životního prostředí

Odkazy (ČR)
• http://www.program-life.cz/
 Program, oblasti podpory
 Dokumenty k národní výzvě
 Dokumenty k výzvě EU (překlady)
 Podpůrné materiály (manuály, přehled
komplementárních programů, dokumenty EU)
 Aktuality
 Projekty
• http://mzp.cz/cz/komunitarni_program_life
 Odkaz z hlavní webové stránky ministerstva
 Úvodní informace k programu
 V sekci Dokumenty: národní výzva včetně příloh

Odkazy (EK)
https://ec.europa.eu/easme/en/life
Stránky LIFE: informace k podprogramům, výzvy, základní dokumenty, pokyny
pro žadatele, pokyny k hodnocení návrhů, informace o projektech,…
• Calls for proposals / Application packages
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
• Často kladené dotazy (FAQ)
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs
• Annex X to the Grant Agreement (Financial and Administrative Guidelines)
http://ec.europa.eu/easme/sites/easmesite/files/2018_annex_x_financial_administrative_guidelines.pdf
• Model Grant Agreement + Annex I (General Conditions)
https://ec.europa.eu/easme/sites/easmesite/files/life2018_model_grant_agreement_1.pdf
• Databáze projektů
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
• Akce a semináře nejen v ČR; navázání kontaktů se zahraničními partnery;
informace o píšících seminářích pro žadatele;
http://www.lifeinfodays.eu/

Děkuji za pozornost
Simona Kosíková
Oddělení programů EU, Odbor finančních a
dobrovolných nástrojů
Ministerstvo životního prostředí

life@mzp.cz
simona.kosikova@mzp.cz
tel. 267 122 196, 731 690 215

