PROGRAM LIFE

pro životní prostředí a klima

(již 100 podpořených projektů na téma mobility)

4. ročník konference čisté mobility
Loučeň 9.–10. 3. 2017
Jiří Kožusznik, MŽP

Co je LIFE?
Komunitární 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 EU
Navazuje na 7. akční program EU pro životní
prostředí
Celkový rozpočet 2014-2020: 3,457 miliardy €
Od roku 1992 podpořil více než 4600 projektů
Komplementární (doplňkový) k ostatním
dotačním programům EU (Horizont 2020 > LIFE > COSME)

Kdo LIFE řídí?
Evropská komise
Výkonná agentura pro malé a střední
podniky - EASME
Členské státy - národní kontaktní
místa
2 víceletá pracovní období programu:
Prováděcí rozhodnutí Komise o přijetí
Víceletého pracovního programového období
2014–2017 ze dne 19. března 2014

Oprávnění žadatelé
všechny právnické osoby registrované v EU (důležitá
je vzájemná spolupráce zaměřená na řešení
problému), např.:
Veřejné subjekty (typicky např. města: povodně a
sucho, zelená a modrá infrastruktura, adaptační
strategie, mobilita; ale též univerzity a VVI, národní
parky, kraje atp.)
Soukromé podnikatelské subjekty, svazy a VVI
(typicky např. technologické inovace, těžký i lehký
průmysl, zemědělství, odpady, energetická účinnost
aj.)
Soukromé nepodnikatelské organizace (typicky např.
ochrana zvláště chráněných druhů a stanovišť,
informační kampaně)

Pestrá paleta témat

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
Provozní granty pro neziskové organizace – 70 % na provoz
+ půjčky a přímé investice EIB (NCFF, PF4EE)

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 přístupy
zohledňující konkrétní souvislosti daného projektu.
Monitorování, vyhodnocení a zveřejnění výsledků je
nezbytnou součástí demonstrativního i pilotního přístupu.

Míra podpory EU a ČR
• Tradiční projekty: 60 % podpora EU (od r. 2018 jen 55 %)
Ale až 75 % pro projekty zaměřené na prioritní druhy a
stanoviště v prioritní oblasti LIFE Příroda a biodiverzita
• Integrované projekty (IP), přípravné projekty a
projekty technické asistence pro IP: 60 % podpora EU
+ volitelně Národní kofinancování (MŽP) – max. 15 %
způsobilých nákladů do výše 10 mil. Kč
Podpora psaní žádostí: max. 200 000 Kč na napsání 1
projektu
Oprávnění žadatelé:
všechny právnické osoby registrované v ČR

Uznatelné náklady
Všechny rozpočtové kategorie jsou uznatelné

Omezení služeb na max. 35 % z celkových
způsobilých nákladů – 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 1 partnera
projektu

Jaký je projekt 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 například 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

Typický projekt LIFE
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

Výhody a nevýhody LIFE:
příprava projektu
vysoká administrativní
náročnost programu –
časově náročné
vypracování projektového
návrhu a vystavění
projektové logiky
vysoká celoevropská
konkurence žadatelů (18%
úspěšnost v roce 2016)

vysoká míra požadovaného
spolufinancování – až 40 %
(25 % LIFE-NAT)

dlouhá doba hodnocení
projektových návrhů (cca 8
měsíců)

nadstandardní asistence a zpětná vazba
MŽP žadatelům z ČR při přípravě
projektu + až 200 000 Kč z MŽP
jasná pravidla a transparentnost
programu
možnost přepracovat neúspěšný návrh
do následující výzvy v příštím roce
možnost využít národní kofinancování
ve výši max. 15 % způsobilých výdajů a
zároveň max. 10 mil. Kč
možnost programu hradit osobní výdaje
(mzdy, cestovné)
příležitost pro mezinárodní partnerství
a další rozvoj aktivit a organizace
žadatele
příležitost pro propojení vědy a
výzkumu s byznysem
široké a otevřené pole pro realizaci
inovativních a kreativních nápadů,
možnost testovat metodiku

Výhody a nevýhody LIFE:
implementace projektu
nároky na zkušený
projektový tým,
práce projektového
manažera na celý
úvazek (reportování
o projektu navíc v
angličtině)
nutnost
předfinancování
zůstatkové platby ve
výši 30 % rozpočtu
projektu

nadstandardní asistence a zpětná vazba Evropské
komise, jejích externích monitorů a případně
Národního kontaktního místa programu LIFE při
realizaci projektu a dosahování jeho cílů
externí monitor projektu, který dohlíží na jeho
implementaci a průběžně upozorňuje na možná
rizika
realizace projektu podle vlastního žadatelova
scénáře (projektového návrhu)
relativní finanční flexibilita při realizaci projektu
(paušálně využitelných až 7 % výdajů na režie; po
zdůvodnění možné přesuny mezi jednotlivými
rozpočtovými kategoriemi až do výše 20 %
celkových způsobilých nákladů schváleného rozpočtu
projektu bez nutnosti měnit grantovou smlouvu)
propojení na ostatní řešitele podobných projektů –
získání širokých kontaktů V EU
zajištění široké publicity projektu (možnost
připravit marketingovou kampaň)
možnost generovat příjmy již během realizace

Projekty pro inspiraci
Best LIFE projects:
http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/i
ndex.htm
Databáze projektů:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projec
ts/index.cfm
FIAT: 4 projekty
VOLVO: 8 projektů
RENAULT: 6 projektů

Mobilita: 100
Vodík: 50
CNG: 5
E-mobilita: 12
Energy efficiency: 13

ICARRE 95
Demonstrace industriální recyklace 95 % materiálů z autovraků
LIFE10 ENV/FR/000202
Renault
Rozpočet:
12,213,542.00 € (330 mil. Kč, 2011-2015)
Příspěvek EU: 4,331,474.00 €
Cíl: demonstrovat recyklování autovraků v regionálním měřítku (30 000 aut
ročně) a vytvořit model, který bude možné aplikovat na jiných místech a jiných
zemích.
Zaměření na plasty, pěny, sklo, textil a katalyzátory a mnohonásobnou recyklaci cílových
komponentů
Spolupráce se 400 centry ekologické likvidace vozidel
Spolupráce výzkumu a vývoje a malých a středních podniků
Výsledky:
Vyvinut nový recyklovatelný polypropylen pro použití ve vozech Renault.
Vyvinutí moderní metody ověření kvality, sledovatelnosti a obchodu s náhradními díly
z likvidovaných autovraků - více než 30 000 náhradních dílů ze zpracovaných aut
Celková míra recyklace materiálů z autovraků během projektu 88.6 %; 1 115 000
autovraků recyklováno jen v roce 2013.

DemoEV – demonstrace
provozuschopnosti elektrických vozidel
LIFE10 ENV/MT/000088
Ministerstvo dopravy a infrastruktury, Malta
2011 – 2014
Rozpočet: 1,888,010.00 €
Příspěvek EK: 667,870.00 €
Cíle projektu:
 Odzkoušet uhlíkovou neutralitu elektrických vozidel druhé
generace
 Zhodnotit environmentální přínos elektrických vozidel
 Zhodnotit ekologickou i ekonomickou účinnost napájení vozidel
z fotovoltaických systémů instalovaných na veřejných budovách
 Porovnat varianty alternativního nabíjení
 Zpropagovat tento druh mobility mezi širokou veřejností

DemoEV – demonstrace
provozuschopnosti elektrických vozidel
LIFE10 ENV/MT/000088

Palivo z odpadů
LIFE09 ENV/ES/000484

Cíl: demonstrovat nízkotermickou depolymerizaci
(pomalý termický rozklad) nerecyklovatelného
plastového odpadu ve velkém měřítku
Výsledek:
- Zpracováno 30 tis. tun odpadu/rok vyprodukovaného 180 tis. obyvatel
- Výroba 1800 l syntetického paliva/h, omezení
skládkování, úspora 44 tis. tun CO2/rok
2010 – 2013
Rozpočet: 4,871,800.00 €
Příspěvek EU: 2,338,400.00 €

Palivo z odpadů
LIFE09 ENV/ES/000484

MEDETOX
Inovativni metody pro sledovani toxicity
výfukových emisí ze spalovacích motorů
v podmínkách městského provozu
LIFE10 ENV/CZ/651
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Technická univerzita v
Liberci, Ministerstvo životního prostředí ČR
2011 - 2016
1.223.524 €
50 % EU
Prototypní přenosné zařízení na měřeni nanočástic ve výfukových plynech
a jejich vzorkováni pro toxikologické analýzy

MEDETOX

Jak začít
připravovat projekt LIFE
a co lze využít?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manuál MŽP: Jak napsat úspěšný projekt LIFE
Přehled projektových témat a politických priorit LIFE (MŽP)
Přehled programů komplementárních k LIFE (MŽP)
Pokyny pro žadatele pro příslušnou prioritní oblast v češtině
(očekávaná aktualizace – červen 2017)
Pokyny pro hodnocení projektových návrhů LIFE v češtině
Grantová dohoda v češtině
Finanční pokyny v češtině
Navštěvovat semináře a akce MŽP, využít národní výzvu
MŽP a průběžně konzultovat s MŽP

http://www.program-life.cz/jak-ziskat-grant/jak-napsat-projekt/

Termíny každoroční výzvy
 Očekávané vyhlášení výzvy 2017 Evropské komise:
28. dubna 2017
 Očekávané ukončení výzvy Evropské komise:
7.-14. září 2017
 Přepokládaný termín zahájení realizace projektů:
červenec 2018 (výsledky známy v březnu 2018)
 Očekávaná národní výzvy LIFE:
23. březen – 22- červenec 2017
(způsobilost výdajů pro 200 000 Kč: od vyhlášení národní
výzvy do předložení projektu do EU výzvy, vícekolový
systém finančních bonusů)

Termíny seminářů
 Základní semináře:
v Praze 28. 3. 2017 v budově MŽP,
v Brně 29. 3. 2017 v Knihovně Jiřího Mahena.
 Specifické semináře:
v Hradci Králové 11. a 12. 4. 2017 na Krajském úřadě
Královéhradeckého kraje,
v Olomouci 19. a 20. 4. 2017 na Magistrátu města
Olomouce,
v Praze 23. a 24. 5. 2017 v budově MŽP.

 1. den: NAT/BIO + GIE a GIC (příroda,
kampaně)
 2. den: ENV+ CCM a CCA (průmysl, vývoj,
zemědělství, klima)

Kontakty

program-life.cz
http://mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

life@mzp.cz 267 122 830

267 122 389

Nebo na http://ec.europa.eu/life

