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Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) 

Kazalniki uspešnosti LIFE 

Javni razpis LIFE 2016 

    

Ob koncu projekta       

Cilj Kazalniki   

Ocenjeni 
vpliv  

(absolutne 
vrednosti) 

Ocenjeni 

vpliv (v %)* 

Komentirajte in na kratko 
pojasnite predpostavke, 
uporabljene za izračun 

* Pričakovana sprememba (v %) v primerjavi z začetnim stanjem. Pojasnite referenčne podatke, ki ste jih 

uporabili za določitev začetnega stanja.  
          

  To je običajno neposredno povezano z izhodiščem, ki ste ga razvili v predlogu.            

Izboljšana okoljska in podnebna uspešnost (vključno z odpornostjo proti podnebnim spremembam) 

 Zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov  

 CO2   ton/leto  
sprememba 
v % 

  

 Metan   ton/leto  
sprememba 
v % 

  

 Drugi toplogredni plini 
(navedite)  

 ton/leto  
sprememba 
v % 

  

        

 Kakovost zraka in 
emisije  

 Onesnaževala zraka 
(navedite: NOx, PM itn.)  

v ppm 
sprememba 
v % 

  

        

        

        

 Zmanjšanje/zamenjava 
nevarnih snovi  

 Dražilne/jedke/strupene   (g/kg/ton)/leto  
sprememba 
v % 

  

 Mutagene/rakotvorne   (g/kg/ton)/leto  
sprememba 
v % 

  

 
Obstojne/bioakumulacijsk

e  
 (g/kg/ton)/leto  

sprememba 
v % 

  

        

Ravnanje z odpadki 

 Zmanjšanje odpadkov   ton/leto  
sprememba 
v % 

Navedite izvor: preprečevanje, 
ponovna uporaba in recikliranje 
itn. 

        

        

  Voda 
 Izboljšana odpornost proti 

poplavam  

 prebivalci 
(izboljšani 
pogoji)  

sprememba 
v % 

  

      
 hektarji  
(izboljšani 
pogoji)  

sprememba 
v % 

  

    
 Izboljšana odpornost proti 

sušam  

 hektarji  
(izboljšani 
pogoji) 

sprememba 
v % 

  

     Izboljšana kakovost vode  m3/leto 
 sprememb
a v % 
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Boljša raba naravnih virov 

Zmanjšana potrošnja 
virov (z izjemo energije) 

 Surovine   ton/leto  
sprememba 
v % 

  

        

        

Voda 
 Zmanjšana raba vode   m3/leto  

sprememba 
v % 

  

        

Energija  

 Energija iz obnovljivih 
virov  

 kWh/leto   
sprememba 
v % 

  

 Zmanjšana raba energije   kWh/leto   
sprememba 
v % 

  

        

            

Trajnostna raba tal, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo 

Gozdarstvo 

 Ponovno pogozdene 
površine; povečanje 

površin, ki se  trajnostno 
upravljajo  

ha 
sprememba 
v % 

  

Kmetijstvo 
 Kmetijska zemljišča, ki se 

trajnostno upravljajo  
ha 

sprememba 
v % 

  

Tla/zemljišča Izboljšana površina tal ha 
sprememba 
v % 

  

          

Izboljšanje na področju  narave, vrst in biotske raznovrstnosti 

Habitati 

 Površine, ki napredujejo v 
smeri izboljšave ali 

obnove v ugodno stanje 
ohranjanja  

ha 
sprememba 
v % 

Omejite se na največ 3 najbolj 
zadevne habitate, ki ste jih 

vključili v svoj predlog. 

Vrste divjih živali 
 Število ogroženih vrst z 
izboljšanim ali varnim 

stanjem  

Populacija 
(navedite 
enoto) 

sprememba 
v % 

Omejite se na največ 3 najbolj 
zadevne vrste, ki ste jih vključili v 

svoj predlog. 

Tuje vrste 
 Zmanjšanje invazivnih 

tujih vrst  
Populacija/ha 
Populacija/m3 

sprememba 
v % 

Omejite se na največ 3 najbolj 
zadevne tuje vrste, ki ste jih 

vključili v svoj predlog 

        
  

 Gospodarska uspešnost, odziv trga, ponovljivost 

Zaposlovanje 
 Ustvarjena delovna 

mesta  

Ekvivalent 
polnega 
delovnega 
časa 

sprememba 
v % 

  

Ponovljivost/prenosljivos
t 

 Število 
ponovljivosti/prenosljivosti  

  
ni mogoče 
uporabiti 

Če je mogoče, navedite, v koliko  
državah/sektorjih/subjektih/regija

h  
se izvaja 

ponovljivost/prenosljivost. 

Odziv trga 

 Pričakovani prihodki   evrov  
ni mogoče 
uporabiti 

  

 Velikost trga v številu 
kupcev  

 kupci  
ni mogoče 
uporabiti 
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Zmanjšanje stroškov na 
enoto ali proces 

   v evrih/enoto  
sprememba 
v % 

  

Vračilna doba 
 investiran kapital/čisti 

dobiček   
 v letih  

ni mogoče 
uporabiti 

  

          

          

            

Komunikacija, razširjanje in ozaveščanje 

Ozaveščanje 
 Število 

doseženih/ozaveščenih 
subjektov/posameznikov  

  
sprememba 
v % 

  

Spletna stran     ni na voljo   

Spremembe v vedenju  
 Število 

subjektov/posameznikov s 
spremenjenim vedenjem  

Število 
sprememba 
v % 

  

          

          

            

Drugo (navedite)           

            

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) 

Kazalniki uspešnosti LIFE 

Javni razpis LIFE 2016 

    

3 ali 5 let po projektu  Izberite → 
3 leta po 
projektu 

(5 let obvezno za naravovarstvene projekte)         

Cilj Kazalniki   

Ocenjeni 
vpliv  

(absolutne 
vrednosti) 

Ocenjeni 

vpliv (v %)* 

Komentirajte in na kratko 
pojasnite predpostavke, 
uporabljene za izračun 

* Pričakovana sprememba (v %) v primerjavi z začetnim stanjem. Pojasnite referenčne podatke, ki ste jih 

uporabili za določitev začetnega stanja.  
          

  To je običajno neposredno povezano z izhodiščem, ki ste ga razvili v predlogu.            

Izboljšana okoljska in podnebna uspešnost (vključno z odpornostjo proti podnebnim spremembam) 

 Zmanjšanje emisije 
toplogrednih plinov  

 CO2   ton/leto  
sprememba 
v % 

  

 Metan   ton/leto  
sprememba 
v % 

  

 Drugi toplogredni plini  
(navedite)  

 ton/leto  
sprememba 
v % 

  

        

 Kakovost zraka in 
emisije  

 Onesnaževalci zraka 
(navedite: NOx, PM itn.)  

v ppm 
sprememba 
v % 
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 Zmanjšanje/zamenjava 
nevarnih snovi  

 Dražilne/jedke/strupene  
 
(g/kg/ton)/leto  

sprememba 
v % 

  

 Mutagene/rakotvorne  
 
(g/kg/ton)/leto  

sprememba 
v % 

  

 
Obstojne/bioakumulacijsk

e  

 
(g/kg/ton)/leto  

sprememba 
v % 

  

        

Ravnanje z odpadki 

 Zmanjšanje odpadkov   ton/leto  
sprememba 
v % 

Navedite izvor: preprečevanje, 
ponovna uporaba in recikliranje 
itn. 

        

        

  Voda 
 Izboljšana odpornosti 

proti poplavljanju   

 prebivalci 
(izboljšani 
pogoji)  

sprememba 
v % 

  

      
 hektarji  
(izboljšani 
pogoji)  

sprememba 
v % 

  

    
 Izboljšana odpornosti 

proti sušam  

 hektarji 
(izboljšani 
pogoji)  

sprememba 
v % 

  

     Izboljšana kakovost vode   m3/leto  
sprememba 
v % 

  

            

            

Boljša izraba naravnih virov 

Zmanjšana potrošnja 
virov (z izjemo energije) 

 Surovine   ton/leto  
sprememba 
v % 

  

        

        

Voda 

 Zmanjšana potrošnja 
vode  

 m3/leto  
sprememba 
v % 

  

        

Energija  

 Energija iz obnovljivih 
virov  

 kWh/leto   
sprememba 
v % 

  

 Zmanjšana potrošnja 
energije  

 kWh/leto   
sprememba 
v % 

  

        

            

Trajnostna raba zemljišč, kmetijstva in gozdarstva 

Gozdarstvo 

 Pogozdene površine; 
povečanje površin v 

trajnostnem upravljanju 
gozdov  

ha 
sprememba 
v % 

  

Kmetijstvo 
 Površine kmetijskih 

zemljišč v trajnostnem 
upravljanju  

ha 
sprememba 
v % 

  

Tla/zemljišče Izboljšana površina tal ha 
sprememba 
v % 
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Izboljšana narava, vrste in biotska raznovrstnost 

Habitati 

 Površine, ki napredujejo v 
smeri izboljšave ali 

obnove v ugodno stanje 
ohranjanja  

ha 
sprememba 
v % 

Omejite se na največ 3 najbolj 
zadevne habitate, ki ste jih 

vključili v svoj predlog. 

Vrste divjih živali 
 Število ogroženih vrst z 
izboljšanim ali varnim 

stanjem  

Populacija 
(navedite 
enoto) 

sprememba 
v % 

Omejite se na največ 3 najbolj 
zadevne vrste, ki ste jih vključili v 

svoj predlog. 

Tuje vrste 
 Zmanjšanje invazivnih 

tujih vrst  

Populacija/ha 
Populacija/m
3 

sprememba 
v % 

Omejite se na največ 3 najbolj 
zadevne tuje vrste, ki ste jih 

vključili v svoj predlog 

          

 Gospodarska uspešnost, odziv trga, ponovljivost 

Zaposlovanje 
 Ustvarjena delovna 

mesta  

Ekvivalent 
polnega 
delovnega 
časa 

sprememba 
v % 

  

Ponovljivost/prenosljivos
t 

 Število 
ponovljivosti/prenosljivosti  

  
ni mogoče 
uporabiti 

Če je mogoče, navedite, v koliko  
državah/sektorjih/subjektih/regija

h  
se izvaja 

ponovljivost/prenosljivost. 

Odziv trga 

 Pričakovani prihodki   evrov  
ni mogoče 
uporabiti 

  

 Velikost trga v številu 
kupcev  

 kupci  
ni mogoče 
uporabiti 

  

Zmanjšanje stroškov na 
enoto ali proces 

   v evrih/enoto  
sprememba 
v % 

  

Vračilna doba 
 investiran kapital/čisti 

dobiček   
 v letih  

ni mogoče 
uporabiti 

  

          

          

            

Komunikacija, razširjanje in ozaveščanje 

Ozaveščanje 
 Število 

doseženih/ozaveščenih 
subjektov/posameznikov  

  
sprememba 
v % 

  

Spletna stran     ni na voljo   

Spremembe v vedenju  
 Število 

subjektov/posameznikov s 
spremenjenim vedenjem  

Število 
sprememba 
v % 

  

          

          

            

Drugo (navedite)           

            

 


