Aktualizováno: 18. 11. 2021

Často kladené otázky k evropské výzvě

1. V jakém jazyce mám svůj návrh předložit?
Odpověď: Svůj návrh můžete předložit v jakémkoliv oficiálním jazyce EU (abstrakt
projektu/shrnutí by však mělo být vždy v angličtině). Z důvodu efektivity však Evropská komise
důrazně doporučuje používat angličtinu pro celou žádost. Je potřeba vzít na vědomí, že grantová
dohoda, projektový management, formální reporting, klíčové výstupy i veškerá komunikace
s Evropskou komisí bude muset být v angličtině.

2. Jaké je nejlepší datum a doba zahájení projektu?
Odpověď: Datum a doba zahájení projektu budou stanoveny v grantové dohodě. Datum zahájení
bude obvykle po podpisu grantu. Zpětné uplatnění lze výjimečně udělit, a to v řádně
opodstatněných důvodech – ale nikdy ne dříve, než je datum podání návrhu.
Pro projekt LIFE neexistuje předem stanovená doba trvání projektu. Obecně řečeno: doba trvání
projektu musí odpovídat tomu, co je nezbytné k dokončení všech akcí projektu a dosažení všech
jeho cílů. Standardní akční projekty trvají v průměru 3-5 let.
Pouze za výjimečných okolností může Agentura povolit prodloužení doby trvání projektu.
Zkušenosti ukazují, že mnoho projektů LIFE mělo potíže s dokončením všech akcí v rámci
navrhovaného trvání projektu – většinou kvůli nepředvídaným zpožděním a problémům.
Žadatelům je důrazně doporučováno začlenit do harmonogramu jejich žádosti odpovídající
bezpečností rezervu (např. 6 měsíců).

3. Žadatelé již nemusejí podrobně uvádět hodinové nebo denní sazby?
Odpověď: U nového programu již tyto podrobnosti nejsou požadovány. Při nastavování rozpočtu
však vezměte v úvahu, že rozpočtovanou „hodinovou sazbu“ vypočítáte vydělením celkových
ročních mzdových nákladů zaměstnance 1 720 hodinami (to se nyní stalo standardem).

4. Jsou nové KPI (Key Performance Indicators) nového programu LIFE (2021-2028) stejné
jako předchozí (2014-2020)?
Odpověď: Ne, nové KPI nařízení LIFE se liší od KPI předchozího nařízení. Další informace o
nových KPI LIFE lze nalézt v příloze II nového nařízení o programu LIFE („Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2021/783 ze dne 29. dubna 2021, kterým se stanový program pro životní
prostředí a klima (LIFE) a zrušuje nařízení (EU) č. 1293/2013“).

5. Budou muset žadatelé spolu s žádostí předložit soubor KPI v excelu jako v předchozí LIFE
programové výzvě (2014-2020)?
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Odpověď: Ne, excelový soubor KPI z předchozího programu LIFE (2014-2020), který se používal
při podávání úplných žádostí o podporu, již není potřeba. Byl nahrazen dynamickými formuláři
KPI část C, které žadatelé budou muset vyplnit přímo na portálu Funding&tenders spolu
s ostatními částmi své žádosti.

6. V podprogramu Příroda a biodiverzita lze žádat o podporu buď 75 %, nebo 67 %. Jaké
jsou podmínky pro dosažení vyšší podpory?
Odpověď: Aby žadatel dosáhl vyšší podpory, tj. 75 %, musí být projekt zaměřený výlučně na
prioritní stanoviště/druhy, tj.:
- prioritní stanoviště nebo druhy pro provádění směrnice EU o stanovištích 92/43, jak jsou uvedeny
v příslušných přílohách této směrnice,
- ptačí druhy, které Výbor pro přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku zřízený podle
článku 16 směrnice EU o ptácích 2009/14716 považuje za „prioritu financování“
(https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/life_priority/index_en.htm),
- typ stanoviště nebo druh uvedený v přílohách směrnice o stanovištích 92/43, jejichž stav
z hlediska ochrany byl v nejnovějších dostupných hodnoceních biogeografických oblastí na úrovni
EU a na národní úrovni vyhodnocen jako nepříznivý-špatný a s klesající tendencí (U2-),
- typ stanoviště nebo druh (jiný než ptáci), jehož stav ohrožení na úrovni EU byl v nejaktuálnější
zveřejněné verzi evropského červeného seznamu druhů nebo červeného seznamu stanovišť
vyhodnocen jako "ohrožený" nebo horší, a to i na územích, na která se tyto seznamy nevztahují,
- jakákoli jiná stanoviště nebo druhy na územích, na něž se nevztahují evropské červené seznamy
druhů nebo stanovišť, jejichž stav ohrožení byl v nejaktuálnější zveřejněné verzi celosvětových
červených seznamů druhů nebo stanovišť IUCN vyhodnocen jako "ohrožený" nebo horší.

Podporu ve výši 67 % získá projekt, který je zaměřený na prioritní i neprioritní stanoviště/druhy:
- projekt je zaměřen na oboje (prioritní i neprioritní), ale s jasným zaměřením na prioritní druhy
nebo stanoviště a to takovým způsobem, že většina jeho aktivit je navržena tak, aby se výslovně
zaměřila na prioritní druhy nebo stanoviště přímým způsobem a přinesla jim konkrétní přímé
výhody.
7. Podávám žádosti s různými návrhy do různých výzev programu LIFE a ve fázi úplného
návrhu jsou formuláře KPI část C pro každou výzvu jiné. Je to normální?
Odpověď: Ano, v závislosti na výzvě, o kterou žádáte, uvidí žadatelé v úplném návrhu různé KPI.
Část C:
a) Všichni žadatelé uvidí povinnou sekci KPI. Jedná se o horizontální klíčové ukazatele výkonu
spojené převážně s oddílem 1 přílohy II nového nařízení LIFE (Output Indicators and Catalytic
effect indicators) a měly by většinou vyžadovat odpovědi ano/ne.

Aktualizováno: 18. 11. 2021

b) Kromě povinné sekce KPI a v závislosti na výzvě se žadatelům může zobrazit i sekce s
nepovinnými KPI, které jsou většinou spojeny s oddílem 2 přílohy II nového nařízení LIFE
(ukazatele výsledků). Tato nepovinná část se může mezi výzvami lišit.
8. Je možné, aby se někteří příjemci projektu vzdali části příspěvku EU ve prospěch jednoho
nebo několika dalších příjemců projektu?
Odpověď: Maximální výše příspěvku Unie, o kterou může konkrétní příjemce požádat, je
stanovena v grantové dohodě. Příjemci se však mohou rozhodnout rozdělit ji jinak v souladu s tím,
co si dohodli ve smlouvě/dohodě o konsorciu.
9. Žádám o financování z programu LIFE a formulář KPI část C obsahuje povinnou
a nepovinnou část. Musím zadávat údaje do všech částí a KPI?
Odpověď: Ne, žadatelé jsou povinni uvést údaje (většinou odpovědi ano/ne) pouze v povinné
části KPI. Nejsou povinni uvádět dostupné nepovinné KPI. Žadatelé mohou poskytnout údaje
o těchto nepovinných KPI, které považují za relevantní pro svůj návrh. Pokud však žádný
z nepovinných klíčových ukazatelů výkonnosti nevyplní, mohou hodnotitelé zpochybnit přidanou
hodnotu a environmentální dopady, stejně jako dopad návrhu na životní prostředí, jakož i na
srozumitelnost návrhu.
10. Můžeme do návrhu projektu zahrnout probíhající činnosti?
Odpověď: Ne, akce, které již probíhají před oficiálním zahájením projektu LIFE, nejsou
způsobilé. Do svého návrhu můžete zahrnout akce, které se výrazně liší od předchozích nebo
probíhajících aktivit z hlediska frekvence nebo intenzity.
Výjimečně by návrh mohl zahrnovat akce, které byly provedeny a dokončeny v minulosti a které
by se opakovaly s podobnou frekvencí nebo intenzitou během nového projektu LIFE. V těchto
případech žadatelé musí předložit důkaz, že taková opatření by nemohla být provedena bez
projektu LIFE.
11. Co si představujete pod pojmem "udržitelnost projektu"?
Odpověď: Projekty LIFE jsou značnou investicí a Evropská unie přikládá velký význam
udržitelnosti těchto investic. Střednědobá a dlouhodobá udržitelnost znamená, že výsledky
projektu jsou zachovány i po oficiálním ukončení projektu LIFE. Partneři projektu musí zvážit,
jak budou investice programu zajištěny, rozvíjeny, využívány, replikovány nebo přenášeny během
projektu nebo po jeho skončení. Žadatelé by měli nastínit strategii úspěšného pokračování,
replikace a/nebo přenosu výsledků projektu ve svém návrhu.
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12. Platí stále pravidlo 25 % rozpočtu určeného na konkrétní opatření na ochranu přírody?
Odpověď: Toto pravidlo již neplatí, nicméně všechny projekty musí mít cíle a výsledky SMART
(specific measurable achievable relevant and time-bound). To hodnotitelům umožní pochopit, jak
důležitý a naléhavý projekt je. Konkrétní činnosti založené na výsledcích jsou předpokladem pro
stanovení priorit návrhů. Aby projekty získaly vyšší počet bodů, musí ještě přinést konkrétní
a podstatné přínosy a dopady v oblasti ochrany přírody. Čistě intelektuální, akademické nebo
výzkumné projekty jsou mimo oblast působnosti.
13. Pokud můj projekt spadá pouze do jedné politické priority (např. plánuji pracovat pouze
na navrácení přírody do zemědělské půdy), bude mít nižší prioritu pro financování? Měl
bych se také ujistit, že můj projekt zapadá do oblasti intervence ("Prostor pro přírodu" nebo
"Ochrana našich druhů")?
Odpověď: Projekt, který je zaměřen na jednu politickou prioritu, nikoli na více priorit, nemusí
být z tohoto důvodu nutně znevýhodněn. Žadatelé by však měli mít na paměti, že prioritizace
návrhů má dva rozměry: naléhavost ochrany přírody na jedné straně (na základě stavu ochrany,
stavu červeného seznamu atd. druhů a stanovišť, na které se zaměřují) a priority politiky na straně
druhé. Aby žadatelé optimalizovali své šance na získání finančních prostředků, budou muset
prokázat, že jejich návrhy spadají do priorit s ohledem na oba rozměry.
14. Je možné při práci v lokalitě Natura 2000 zahrnout činnosti zaměřené na druhy z
červeného seznamu nebo druhy z přílohy IV? Musí být před ukončením projektu
aktualizován standardní datový formulář (SDF) pro danou lokalitu?
Odpověď: Projektové činnosti zaměřené na druhy uvedené na červeném seznamu EU nebo druhy
uvedené v příloze IV směrnice o stanovištích mohou probíhat uvnitř lokality Natura 2000, pokud
jsou v souladu s cíli ochrany této lokality a nejsou s těmito cíli v rozporu ani je nijak nenarušují.
Očekává se však, že projekt bude zaměřen především na cíle ochrany této lokality, pokud jde
o druhy a stanoviště v přílohách (spouštěcí prvky soustavy Natura 2000 chráněné EU).
Přestože neexistuje striktní požadavek na uvádění těchto druhů ve standardním formuláři údajů
o soustavě Natura 2000, doporučuje se členským státům, aby informace o jejich výskytu uvedly
v oddíle "3.3 Další významné druhy rostlin a živočichů (nepovinné)".
15. Pokud je projekt zaměřen na 4 druhy uvedené v příloze V a pouze 3 jsou U2-. Jaké
spolufinancování se použije?
Odpověď: Určitě ne 75 %, protože ne VŠECHNY druhy, na které se zaměřuje, jsou buď
prioritními druhy v přílohách směrnice o stanovištích (tj. druhy s hvězdičkou), nebo druhy
v nepříznivém-špatném stavu z hlediska ochrany s (U2-) v hodnoceních biogeografických regionů
na úrovni EU a na národní úrovni nebo druhy ohrožené či horší v evropském červeném seznamu.
Projekt může mít nárok na 67 %, protože je jasně zaměřen na prioritní druhy (3 ze 4) na základě
kritéria stavu ochrany U2-.
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16. Pokud žádáme o spolufinancování ve výši 75 %, ale projekt je následně vyhodnocen jako
způsobilý pro spolufinancování ve výši 67 %, bude naše žádost zamítnuta?
Odpověď: Žádost nebude zamítnuta, ale může to mít dopad na bodové hodnocení kritéria pro
udělení grantu č. 4 "Zdroje". V případě, že projekt uspěje, bude třeba ve fázi revize upravit míru
spolufinancování.
17. LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT: Tato výzva má velmi praktický přístup. Může
být v této výzvě řešeno politické rozhodování? Může být politika cílovou skupinou?
Odpověď: Ano, zkušenosti s projekty LIFE ukazují, že tradičně mají politický dopad, který
pomáhá formovat rozhodovací proces v oblasti životního prostředí, na který se zaměřují. Politici
a osoby s rozhodovací pravomocí mohou být cílovou skupinou. To se však považuje za doplněk k
hlavním technickým akcím projektu. Pokud se váš projektový záměr týká činností zaměřených na
politické rozhodování jako hlavní akce, doporučujeme podat žádost v rámci LIFE-SAP-ENVGOV nebo LIFE-SAP-NAT-GOV v závislosti na řešeném tématu. Další informace naleznete
v dokumentech k výzvě.
18. Jsou nákupy pozemků způsobilé pro projekty oběhového hospodářství a kvality života?
Odpověď: Ano, jsou, avšak pouze při splnění podmínek uvedených v čl. 6.2 - D.2 „Způsobilé
a nezpůsobilé náklady a příspěvky“ Všeobecné modelové grantové dohody LIFE. Žadatel se musí
v návrhu zabývat každou z těchto podmínek a vysvětlit, jak je každá z nich v průběhu projektu
splněna nebo bude splněna. Tyto podmínky se týkají například příspěvku k celistvosti sítě Natura
2000, záruky, že půda bude dlouhodobě využívána v souladu se specifickými cíli programu LIFE,
skutečnosti, že nákup půdy je jediný nebo nákladově nejefektivnější způsob dosažení
požadovaného výsledku ochrany atd.
19. Žadatelé již nemusí podrobně uvádět hodinové nebo denní sazby?
Odpověď: Pro nový program LIFE existuje jedinečná výchozí hodnota ročních produktivních dnů,
která je 215.
20. Neplatí již v tomto programovém období pravidlo 2 % pro stálé/dodatečné zaměstnance
vládních organizací?
Odpověď: Pravidlo 2 % pro veřejné orgány jiţ pro nový program neplatí.
21. Mohu při kopírování tabulky pracovních balíčků odstranit nadbytečné pokyny, jako jsou
jednou v části „Aktivity“ a „Milníky“?
Odpověď: Ne. Všechny pokyny musí zůstat zachovány. Neodstraňujte, prosím, žádné pokyny v
dokumentu. Celkový limit stránek byl navýšen, aby byl zajištěn rovný přístup ke všem žadatelům.
Odstranění pokynů může vést k tomu, že váš návrh bude považován za nepřípustný.
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22. Mám k dispozici tři podpůrné dopisy. Existuje nějaká šablona a jak je mohu nahrát, je
tam jen jedno pole?
Odpověď: Není k dispozici žádná šablona pro dopisy podpory. Vezměte prosím na vědomí, že
pokud máte k nahrání několik podpůrných dopisů, systém skutečně umožňuje nahrát pouze jeden
soubor v sekci pro nahrání části B a příloh. Měli byste tedy soubory sloučit. Velikost je omezena
(10Mb). Pokud je výsledná velikost příliš velká, měli byste nahrát soubor, který by měl obsahovat
odkaz ke stažení. Mohli byste také použít "ostatní přílohy".
Upozorňujeme, že stejná logika platí pro všechny přílohy, které lze nahrát ve fázi předkládání,
např. prohlášení o financování, popis lokalit atd.
23. Jaká je definice příjmů?
Odpověď: Pokud projekt během svého trvání generuje příjmy, je třeba je vykázat, aby se zabránilo
situaci, kdy by výsledkem financování z programu LIFE bylo celkové kladné číslo při sečtení:
nákladů + grantu LIFE + spolufinancování mimo program LIFE + příjmy.
Očekávané příjmy projektu by měly být zahrnuty do přehledové rozpočtové tabulky ve formuláři
A v části "Příjmy vytvořené projektem".
24. Může být můj projekt zaměřen na domácí včely?
Odpověď: Ne. Projekt může být zaměřen pouze na volně žijící rostliny a živočichy a přírodní
a polopřírodní stanoviště.
25. Rádi bychom předložili návrh zaměřený na hospodaření v lesích. Měli bychom jej
předložit v rámci adaptace na změnu klimatu nebo zmírnění změny klimatu?
Odpověď: Lesnické projekty jsou způsobilé jak v rámci CCA, tak v rámci CCM a akce může mít
dopad jak na přizpůsobení se změně klimatu, tak na její zmírnění. V rámci CCM se hlavní opatření
zaměřují na snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení sekvestrace uhlíku (a tyto dopady je třeba
měřit), zatímco adaptační projekty zlepšují odolnost lesů a měří se různé typy ukazatelů (např.
plocha odolnějšího lesa).

