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Obecné zásady pro všechny projekty LIFE
-

Zásadní je logická struktura žádosti a provázanost jednotlivých částí!
Projekt musí vycházet z jasně definovaného problému.
Musí mít měřitelný cíl a kvantifikovaný výchozí stav (baseline), od kterého se bude
k cíli ubírat.
Veškeré aktivity musí přispívat k řešení stanoveného problému.
Všechny aktivity musí obsahovat výsledky, které přispívají k dosažení stanoveného
cíle.
Výsledky musí být měřitelné a musí být v projektu průběžně sledovány.
Ke každé aktivitě musí být zpracovaná rizika a případně krizový scénář
Pozor na hospodárnost vynaložených nákladů!
Velký důraz se klade na demonstraci prováděného řešení – šíření výsledků a jejich
širší využití (replikace)
Zásadní je zajištění udržitelnosti výsledků/ šíření nabytých poznatků i po skončení
projektu.
Významné je stanovení a měření socioekonomických přínosů projektu
Důraz na zelené zakázky a negativní uhlíkovou stopu

Typický projekt LIFE ENV
• Přispívá k implementaci, nebo rozvoji evropské environmentální
legislativy, včetně Roadmap to a Resource Efficient Europe
• Rozpočet kolem 1 – 2 mil. eur, ne nižší než 500 000 eur
• V případě partnerství doporučeno max. 5 partnerů
• 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
• Využívá prototypní zařízení
• Spolupracuje se zúčastněnými stranami, které mají na výsledcích
projektu zájem
• Má vhodně zvolené cílové skupiny, které Informuje o svých
výsledcích

Úspěšný projekt LIFE ENV
• Realizuje aktivity, které napomáhají k šíření výsledků a přejímání
ověřených metod, postupů, technologií jinými zainteresovanými
stranami
• V průběhu realizace projektu si zajistí udržitelnost dalšího využití/
šíření svých výsledků po skončení projektu
• Aplikace výsledků projektu v širším kontextu bude mít pozitivní
socioekonomické dopady
• Má neutrální uhlíkovou stopu
• Realizuje zadávání „zelených“ veřejných zakázek
• Má sekundární pozitivní dopady na stav životního prostředí

Typický projekt LIFE ENV
• 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 eur)
• Nerealizuje „běžnou“, čili provozní činnost, která by probíhala
i bez podpory z programu LIFE
• Nezaměřuje se na vytváření studií, analýz a metodik

Typický LIFE NAT/LIFE BIO projekt
LIFE NAT
•

Podpora Směrnic EU o prioritních druzích a stanovištích

•

V soustavě NATURA 2000 (včetně opatření na likvidaci
invazních nepůvodních druhů, rozvoj zelené infrastruktury
prostřednictvím propojování lokalit, podpora
ekosystémovým službám v daných lokalitách – např.
ochrana proti povodním, zlepšování kvality vody)

•

Max. míra kofinancování až 75%

•

Min. 25% rozpočtu je věnováno přímým ochranářským
zásahům – v případě žádosti o 75%ní kofinancování musí
být vyšší než 50%!

•

Opakující se aktivity/postupy nejsou způsobilé. Pokud jsou
zaváděny v jiném rozsahu než před podáním žádosti, jsou
způsobilé za podmínky dlouhodobé udržitelnosti (tedy i
po skončení projektu).

•

Příklady dobré praxe/ demonstrační projekty

•

Zdroje k využití:
–
–
–

Guidelines for management of wilderness in NATURA 2000
Handbook on financing NATURA 2000 – Part I (May 2014
version):http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000
/financing/docs/handbook.pdf
Part II: analysis of measures eligible for financing:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financin
g/docs/Natura2000financingHandbook_part2.pdf

LIFE BIO
•
•
•

Podpora Biodiversity Strategy 2020
Mimo soustavu NATURA 2000
Důraz na demonstraci a přenositelnost výsledků,
zvýhodněny jsou mezinárodní projekty

•

Maximální míra kofinancování 60%

•

Min. 25% rozpočtu je věnováno ochranářským aktivitám

•

Opakující se aktivity/postupy nejsou způsobilé. Pokud
jsou zaváděny v jiném rozsahu než před podáním žádosti,
jsou způsobilé za podmínky dlouhodobé udržitelnosti
(tedy i po skončení projektu).

•

Především demonstrační /pilotní projekty, přípustné jsou i
projekty nejlepší praxe

Zaměření projektů LIFE Nature
Aktivity vázané na lokality
soustavy Natura 2000

Aktivity vázané na druhy

•

Projekty zaměřené na ptačí druhy: druhy z
přílohy I Směrnice o ptácích nebo pravidelně se
vyskytující stěhovavé druhy ptáků. Aktivity musí
probíhat v ptačích oblastech (SPAs).

•

Aktivity vázané na druhy z přílohy I a II Ptačí
směrnice nebo na pravidelně se vyskytující
stěhovavé druhy ptáků

•

Typy stanovišť nebo druhy z přílohy I nebo II
Směrnice o stanovištích. Aktivity musí probíhat
na lokalitách významných pro Společenství
(pSCIs/ SCIs) nebo zvláštních oblastech ochrany
(SACs).

•

Druhy z přílohy II, IV a/nebo V Směrnice o
stanovištích

•

Druhy z přílohy IV Směrnice o stanovištích, které
nejsou v příloze II.

•

Druhy musí být uvedeny v databázi NATURA
2000 Standard Data Form:
http://natura2000.eea.europa.eu

Výpočet nákladů na přímé ochranné zásahy
Ochranné zásahy jsou takové zásahy, které mají přímý dopad na zlepšení stavu
ochrany/ekologických podmínek druhů, stanovišť, ekosystému nebo ekosystémových
služeb (neboj zpomalení, odvrácení či zastavení jejich úbytku)
•
•

•
•
•
•

Platí pro hlavní aktivity, ale i pro přípravné
aktivity, nákup nebo pronájem půdy či
jednorázové kompenzace
Monitoring, pokud má vliv na způsob
realizace opatření
Monitoring reintrodukce je způsobilý, pouze
pokud má vliv na způsob realizace
reintrodukce
Preventivní opatření za jistých podmínek
Právní ochrana druhů pouze pokud je
dokončena v době trvání projektu
Náklady na opatření týkající se stakeholderů:
–
–

pouze pokud poškozují předměty ochrany
pokud bude zajištěna měřitelná změna jejich
chování

– NOVĚ: v žádosti excelová
tabulka se seznamem aktivit,
jež žadatel považuje za
ochranné zásahy a kalkulací
nákladů.

Počítat s více než 25%
při ukončení projektu.

Půda – nákup/prodej/nájmy
1.

Nákup půdy
– Nelze vykupovat půdu od veřejných subjektů
– Výnos by měl být použit na úhradu dodatečných aktivit spojených s projektem
– Zápis v katastru nemovitostí, právně zakotveno účelové určení – majitelem musí být
instituce založená pro účely ochrany přírody
– Doklad o stanovení přiměřené ceny

2. Pronájem půdy
– Dlouhodobý pronájem – obdoba k podmínkám nákupu půdy, min. 20 let udržitelnost
– Krátkodobý pronájem – v rámci délky projektu, pouze pro pilotní/ demonstrační účely

Typický projekt LIFE GIE
• Vychází z jasně definovaného problému:
– Definice výchozího stavu v oblasti environmentální nebo správní/
informační
– Definice jasných cílů, které napomůžou odstranit definovaný problém
– Definice správných cílových skupin, které se vztahují k definovanému
problému a stanoveným cílům

•
•
•
•
•

Zapojuje relevantní stakeholdery do přípravy a implementace
Má nastaveny správné indikátory na měření dopadu
Zajišťuje synergie, přenositelnost výsledků
Relevantní k EU politikám
Rozsah – min. regionální/ národní, ideálně nadnárodní
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