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Te smernice se nanašajo na pripravo projektnih predlogov za oddajo naročniku v 

okviru podprograma Okolje LIFE. Njihov namen je prijaviteljem olajšati pripravo 

projektnih predlogov. 

 

Ta dokument se nanaša samo na ta razpis za projektne predloge LIFE (»LIFE 2016«). 

Te smernice obravnavajo samo prijave za naslednje tipe »tradicionalnih« projektov na 

prednostnem področju Okolje in učinkovita raba virov: »pilotni projekti« in 

»predstavitveni projekti«. Za druge komponente razpisa LIFE 2016 so na voljo ločeni 

dokumenti s smernicami na spletni strani LIFE. 

 

Usmeritveni dokument LIFE (prav tako na voljo na spletni strani LIFE) prijaviteljem 

pomaga, da najdejo najustreznejši LIFE podprogram in prednostno področje, na 

katerem bi lahko oddali svoj predlog. Dokumentacija predstavlja tudi razliko med LIFE 

in drugimi programi neposrednega financiranja EU. 

 

Te smernice so del razpisnega paketa 2016, ki vključuje tudi naslednje dokumente, 

katere je potrebno skrbno prebrati pred oddajo LIFE predloga: 

 

- Vodnik za ocenjevanje projektnih predlogov LIFE 

- Vzorčni sporazum o nepovratnih sredstvih LIFE s Posebnimi in Splošnimi pogoji 
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Novosti leta 2016 

 

Splošno 

 

1. Več poudarka na trajnosti in ponovljivosti (več v poglavjih 1.6.13 in 1.6.14) 

 

2. Strožja interpretacija projektnih tem (več v poglavju 1.3) 

 

3. Več poudarka na dodani vrednosti EU glede količinsko opredeljivega vpliva na okolje, 

vključno z obvezno predložitvijo razpredelnice s kazalniki uspešnosti (več v poglavju 

1.6.18) 

 

4. Strožji nadzor nad dvojnim financiranjem (več v poglavju 1.6.16) 

 

5. Več pozornosti za projekte druge faze in povezava z drugimi projekti, ki jih financira 

LIFE (več v poglavju 1.6.17) 

 

6. Koordinacija zahtev za več istočasnih predlogov, usmerjenih na enak/podoben izziv v 

isti regiji/državi (več v poglavju 1.6.19) 

 

7. Jasnejša razlaga »transnacionalnih« prioritet (več v poglavju 1.6.10) 

 

8. Strožja pravila za »samostojne podjetnike« in »povezane družbe« (več v poglavju 

1.6.2) 
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1. Predstavitev programa LIFE 
 

1.1 Kaj je LIFE? 

 

LIFE je program za okolje in podnebne ukrepe, ki traja od 1. januarja 2014 do 31. decembra 

2020. Pravna osnova za program LIFE je Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 20131 (v nadaljevanju: Uredba LIFE). 
 
Program LIFE je sestavljen iz dveh podprogramov: podprogram Okolje in podprogram 

Podnebni ukrepi. 
 
Podprogram Okolje ima tri prednostna področja: 
 

 LIFE Okolje in učinkovita raba virov  
 LIFE Narava in biotska raznovrstnost  
 LIFE Okoljsko upravljanje in informacije  

Vsako prednostno področje zajema več tematskih prednostnih nalog, navedenih v Prilogi III 

k uredbi LIFE. 
 
Podprogram Podnebni ukrepi ima tri prednostna področja: 
 

 LIFE Blaženje podnebnih sprememb  
 LIFE Prilagajanje podnebnim spremembam  
 LIFE Podnebno upravljanje in informacije 

 

Višina skupnih proračunskih sredstev za izvedbo programa LIFE je 3,457 milijard EUR, od 

katerih je 75 % dodeljeno podprogramu Okolje2 (2.592.491.250 EUR). 

 
Skladno s členom 17(4) Uredbe LIFE, se vsaj 81 % celotnih proračunskih sredstev dodeli v 

obliki nepovratnih sredstev za akcije ali prek finančnih instrumentov, če je to primerno. Prvi 

večletni LIFE delovni program, ki pokriva obdobje 2014-2017 predvideva proračun v višini 

1.347,1 milijonov za podprogram Okolje. 
 
V obdobju 2014-2020 bo naročnik pripravil en razpis na leto za predloge za projekte LIFE. 

 

 

1.2 »Tradicionalni projekti« 
 
Člen 2 Uredbe LIFE določa različne vrste projektov, ki se jih lahko sofinancira s programom 

LIFE 2014-2020. Medtem ko je nekaj vrst projektov v programu novih (npr. integriran projekt 

in projekt za večanje zmogljivosti), so ostale vrste podobne tistim, ki jih je v preteklosti že 

podpiral program LIFE+ in pretekli programi LIFE. 

 

 
 

                                                
1 Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013, objavljena v Uradnem listu L 
347/185 dne 20. decembra 2013 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF 
2 Izvedbeni sklep Komisije (2014/203/EU) z dne 19. marca 2014 o sprejetju večletnega delovnega programa LIFE za 
obdobje 2014–2017, UL116 dne 17. 4. 2014, str. 1;

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_116_R_0001
 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF
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Ti tradicionalni projekti so: 
 

 „pilotni projekti“ pomenijo projekte, pri katerih se uporablja tehnika ali metoda, ki pred 

tem še ni bila uporabljena ali preskušena, ki prinaša morebitne okoljske in podnebne 

prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in ki jo je pozneje v podobnih 

razmerah mogoče uporabiti v večjem obsegu;



 „predstavitveni projekti“ pomenijo projekte, ki vpeljejo v prakso, preizkusijo, ocenjujejo 

in razširjajo akcije, metodologije ali pristope, so novi ali neznani v posebnem sklopu 

projekta, kot so geografski, ekološki in družbeno-gospodarski sklop in ki bi jih bilo 

mogoče v podobnih okoliščinah uporabiti tudi drugje;



 „projekti najboljše prakse“ pomenijo projekte, pri katerih se uporabljajo ustrezne, 

stroškovno učinkovite in najsodobnejše tehnike, metode in pristopi, hkrati pa se 

upošteva poseben sklop projekta;



 „projekti za informiranje, ozaveščenost, in razširjanje“ pomenijo projekte, namenjene 

podpori za komuniciranje, razširjanje informacij in ozaveščanje na področjih 

podprogramov Okolje in Podnebni ukrepi.
 

Da bi bil projekt obravnavan kot pilotni/predstavitveni, mora biti splošen značaj glavnih akcij 

projekta piloten/predstavitven. Čeprav je v predlog projekta lahko vključenih nekaj akcij 

najboljše prakse, mora biti značaj celotnega pristopa piloten/predstavitven, kar mora biti v 

predlogu tudi podrobno utemeljeno. 

 

Spodnja razpredelnica prikazuje vrste projektov, ki so lahko oddani za posamezno 

prednostno področje: 

 

 

 

 

 
 
 

Podprogram Prednostno področje 
Vrste upravičenih 

tradicionalnih projektov 

Okolje 
Okolje in učinkovita raba 

virov 
Predstavitveni in pilotni 

projekti 

Okolje 
Narava in biotska 

raznovrstnost 

Najboljše prakse, 
predstavitveni in pilotni 

projekti 

Okolje 
Okoljsko upravljanje in 

informacije 
Projekti za informiranje, 

ozaveščanje in razširjanje 

Podnebni ukrepi 
Blaženje podnebnih 

sprememb 

Najboljše prakse, 
predstavitveni in pilotni 

projekti 

Podnebni ukrepi 
Prilagajanje podnebnim 

spremembam 

Najboljše prakse, 
predstavitveni in pilotni 

projekti 

Podnebni ukrepi 
Podnebno upravljanje in 

informacije 
Projekti za informiranje, 

ozaveščenost in razširjanje 
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Okvirni znesek sredstev za financiranje v obliki nepovratnih sredstev za akcije za vse vrste 

»tradicionalnih« projektov v okviru podprograma Okolje je 192 016 184 EUR. 

 

Projekti, financirani s programom LIFE na enem od prednostnih področij, ne smejo ogrožati 

okoljskih in podnebnih ciljev na drugih prednostnih področjih, po možnosti pa naj spodbujajo 

sinergije med različnimi cilji in uporabo zelenih javnih naročil. 

 

 

1.3 Vloga projektnih tem 

 

Večletni delovni program LIFE za obdobje 2014-2017 opredeljuje projektne teme, ki 

implementirajo tematske prednostne naloge za podprogram Okolje, navedene v Prilogi III 

Uredbe LIFE za pilotne projekte, predstavitvene projekte in projekte najboljših praks ter 

projekte za informiranje, ozaveščenost, in razširjanje (»tradicionalni« projekti«). Pripravljeni 

so v duhu prioritet, na katere naj se v zadevnem obdobju projekti osredotočajo. Primerni 

predlogi, ki dosežejo ali presežejo minimalno zadostno oceno (več v poglavju 5.1.1 

večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014-2017) in naslavljajo projektno temo, 

bodo imeli prednost pred projekti primerljive kakovosti, ki ne ustrezajo nobeni izmed 

projektnih tem. Več podrobnosti o ocenjevanju predlogov je na voljo v Vodniku za 

ocenjevanje projektnih predlogov LIFE 2016. 

 

Pomembno je opozoriti, da bodo kot skladni s projektnimi temami upoštevani samo projekti, 

ki se bodo skladali z vsemi elementi dane teme, prav tako se morajo projektne akcije jasno 

osredotočati na to temo. Projekt za kampanjo regionalnega ozaveščanja, na primer, ne bo 

veljal kot skladen s temo »Nacionalne kampanje za dvig ozaveščenosti ...«. Podobno, 

projekt, katerega namen je uvedba metode za izboljšanje zbiranja občinskih odpadkov, ki ne 

velja kot nova ali neznana v specifičnem kontekstu projekta, ne bo veljal kot skladen s temo 

»Projekti, ki uporabljajo inovativne metode ... za preprečevanje nastajanja, ponovno uporabo 

in ločeno zbiranje občinskih odpadkov«. 

 

 

 

1.4 Kako, kam in kdaj oddati predloge? 
 
Prijavitelji za financiranje »tradicionalnih« projektov v programu LIFE morajo svoje predloge 

oddati s pomočjo spletnega orodja eProposal, ki je na voljo na spletni strani LIFE. 

 

Orodje za pripravo prijave že vsebuje vse potrebne administrativne (A), tehnične (B in C) ter 

finančne obrazce in funkcije za pripenjanje potrebnih dokumentov kot prilog (zemljevidov, 

fotografij, diagramov, grafov, obveznih administrativnih in finančnih prilog). Popolne 

informacije v zvezi s prijavnim obrazcem so na voljo v poglavju 3 tega dokumenta. Popolne 

informacije v zvezi z uporabo orodja eProposal so na voljo v Prilogi 3 k temu dokumentu. 

 

Rok, do katerega morajo prijavitelji naročniku oddati svoje predloge s pomočjo eProposala, je 
dne 15. Septembra 2016 ob 16.00 po bruselskem lokalnem času. 
 

Predlog je po potrebi mogoče neomenjeno spreminjati, potrjevati in (ponovno) 

oddajati do 15. septembra 2016 (16:00 po bruseljskem lokalnem času). Priporoča se, 

da prijavitelji v celotnem obdobju za vložitev svoje osnutke redno potrjujejo v izogib 

zapletom z internetno povezavo in drugimi tehničnimi težavami v zadnji minuti. Vsak 

oddan predlog nadomesti predhodno oddano verzijo (pretekle verzije se ne arhivirajo in zato 

niso več na voljo). 
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Za predloge na podlagi teh smernic je naročnik Izvajalska agencija za mala in srednja 

podjetja (EASME). 

 

Če bi se v času priprave predloga prijavitelji morda želeli posvetovati s pristojno nacionalno 

kontaktno točko LIFE, je popoln seznam z imeni in naslovi nacionalnih/regionalnih organov 

za LIFE v posamezni državi članici na voljo na spletni strani LIFE na naslovu 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm 

 

 

 

1.5 Kako bo potekal izbor projekta LIFE? 

 

Tehnična metodologija za izbirne postopke ter merila za izbor in dodelitev nepovratnih 

sredstev so opisana v poglavju 5 večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014-

2017. Podrobnejša pojasnila, kako bo ta postopek izveden, so na voljo v »Vodniku za 

ocenjevanje projektnih predlogov LIFE«. 

 

Izredno pomembno: Želeli bi opozoriti, da bo naročnik elektronski naslov osebe, ki jo 

prijavitelj navede kot elektronski naslov kontaktne osebe na obrazcu A2, uporabljal 

kot edini kontakt za vso korespondenco s prijaviteljem v postopku ocenjevanja. 

Ustrezati mora torej elektronskemu predalniku, ki je veljaven, aktiven in ki se ga 

dnevno preverja v času celotnega postopka ocenjevanja. 

 

Pričakovati je, da bo naročnik posamezne sporazume o nepovratnih sredstvih podpisal v 

obdobju maj-junij 2017 (natančna časovnica se nahaja v Prilogi 1). 

 

Najzgodnejši možni datum za začetek projekta je 1. julij 2017. 
 
 

 

1.6 Splošna navodila prijaviteljem 

 

To poglavje odgovarja na nekatera najpogostejša vprašanja o tem, kako pripraviti predlog za 

projekt LIFE. Specifične smernice so v poglavju 2, priporočila za izpolnjevanje tehničnih in 

finančnih obrazcev pa so na voljo v poglavju 3 tega dokumenta. 

 

 

 

1.6.1 V katerem jeziku je lahko predlog? 
 
Naročnik močno priporoča, da prijavitelji izpolnijo tehnični in še posebej finančni del predloga 

v jasni angleščini, čeprav jih je mogoče oddati tudi v katerem koli izmed uradnih jezikov EU, 

razen galščine in malteščine. 

 

Opozoriti želimo, da bodo morali biti sporazum o nepovratnih sredstvih, vodenje projekta, 

uradno poročanje, izdelki projekta in vsa korespondenca z naročnikom v angleščini. 

 
Naslov predloga in obrazec B1 (»Povzetek opisa projekta«) morata biti obvezno v angleščini. 

Obrazec B1 je lahko dodatno tudi v jeziku predloga. 

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
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1.6.2 Kdo lahko odda predlog? 
 
 
Predlog lahko odda katera koli pravna oseba, registrirana v Evropski uniji. 

 

Pri predlogu lahko sodelujejo tri vrste upravičencev: (1) osebe javnega prava, (2) zasebne 

gospodarske organizacije in (3) zasebne negospodarske organizacije (vključno z nevladnimi 

organizacijami). 

 

Izraz »osebe javnega prava« pomeni državne javne organe, ne glede na njihovo obliko 

organiziranosti - centralne, regionalne ali lokalne  - ali različne subjekte pod njihovim 

nadzorom, pod pogojem, da ti delujejo v imenu ali v pristojnosti državne javne oblastne 

enote. Če bi želeli subjekti, ki so načeloma registrirani kot zasebni, za namene tega razpisa 

nastopati enakovredno »osebam javnega prava«, morajo predložiti dokazila, da izpolnjujejo 

kriterije za osebe, za katere velja javno pravo, in da v primeru prenehanja, njihove pravice in 

obveznosti, naloge in dolgovi preidejo na osebo javnega prava. Popolna opredelitev je na 

voljo v prilogi »Izjava osebe javnega prava«, ki jo morajo izpolniti vsi upravičenci, ki želijo 

nastopati in biti obravnavani kot ‘oseba javnega prava’. Izjemoma to ne velja le za tiste 

centralne (npr. ministrstva) in lokalne upravne organe (npr. province, občine, regije itn.), 

katerih narava oseb javnega prava je nesporna. 
 

Tako imenovani »samostojni podjetniki« (tj. enota v lasti enega posameznika, ki jo tudi vodi, 

brez pravne ločitve lastnika in njegovega podjetja) se obravnavajo kot naravne osebe in torej 

ne morejo za namene tega razpisa sodelovati kot upravičenci ali partnerji. 

 

Vse podrobnosti glede obveznih upravnih dokumentov, ki morajo biti priloženi predlogu glede 

na status upravičenca koordinatorja, so na voljo v dokumentu ‘Vodnik za ocenjevanje 

projektnih predlogov LIFE’. 

 
Ko je predlog enkrat potrjen za sofinanciranje, postane prijavitelj upravičenec koordinator,  

in je odgovoren za izvedbo projekta. Upravičenec koordinator je za naročnika edini naslovnik 

za kontakt in bo tudi edini upravičenec, obvezan poročati naročniku o tehničnem in 

finančnem napredku projekta. 

 

Upravičenec koordinator prejme finančna sredstva EU od naročnika in zagotovi njihovo 

razdelitev, kot je dogovorjeno v sporazumih o partnerstvu, sklenjenih s pridruženimi 

upravičenci (če so ti vključeni - več v nadaljevanju). Upravičenec koordinator mora biti 

neposredno vključen v tehnično izvedbo projekta in razširjanje projektnih rezultatov. 
 

Upravičenec koordinator mora nositi del stroškov za projekt in mora torej finančno prispevati 

v proračun projekta. Torej mu ne more biti povrnjenih 100 % nastalih stroškov. 

 

Upravičenec koordinator mora izkazati svoj pravni status (z izpolnjenim prijavnim obrazcem 

A2) ter potrditi, da je pravno registriran v EU. 

 

Poleg upravičenca koordinatorja lahko predlog LIFE vključuje tudi enega ali več pridruženih 

upravičencev in/ali enega ali več sofinancerjev. 

 

Pridruženi upravičenec je lahko pravno registriran izven Evropske unije, pod pogojem, da 

ima upravičenec koordinator sedež v EU. Enota se obravnava kot pridruženi upravičenec, če 

je odgovorna za izvedbo akcij izven EU in če so te akcije nujno potrebne, da se dosežejo 

okoljski cilji EU in da se zagotovi učinkovitost ukrepov, ki se izvajajo na ozemlju držav članic, 

za katerega veljajo Pogodbe. Z drugimi besedami, sodelovanje enote, ustanovljene izven 

EU, ki bi prispevala samo znanje in izkušnje ali bi sodelovala pri izvedbi akcij v EU, ne 
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zadošča. Pridruženi upravičenec mora k predlogu obvezno prispevati v tehničnem smislu in 

biti mora odgovoren za izvedbo ene ali več projektnih akcij. Pridruženi upravičenec mora k 

projektu prispevati tudi finančno. Nadalje mora upravičencu posredovati vso dokumentacijo, 

ki je potrebna za izpolnitev njegove obveznosti poročanja naročniku. 

 

Število pridruženih upravičencev, sodelujočih pri predlogu LIFE, ni določeno vnaprej. Oddan 

predlog z upravičencem koordinatorjem kot edinim sodelujočim je upravičen za financiranje. 

Po drugi strani ni potrebe, da bi imel upravičenec zadržke do sodelovanja z drugim i 

upravičenci, če bi ti prinesli dodano vrednost k projektu, npr. če partnerstvo olajša izvedljivost 

ali predstavitveni značaj predloga, doda dodano vrednost EU predlogu, okrepi njegov učinek 

in/ali prenosljivost projektnih rezultatov ali pridobljenih spoznanj. 

 

Javno podjetje, katerega kapital je javna last in ki je ustanovljena kot izvajalec tehničnih 

storitev javne uprave in ki je predmet nadzora javne uprave, vendar je ločena pravna 

entiteta, mora postati upravičenec, če javna uprava namerava na javno podjetje3 prenesti 

izvedbo nekaterih projektnih akcij. 
 
Vsi pridruženi upravičenci morajo izkazati svoj pravni status (z izpolnjenim prijavnim 

obrazcem A5) in podati popolne informacije o državi članici ali tretji državi, v kateri so 

registrirani. Poleg tega morajo vsi upravičenci ne glede na to, ali so registrirani v EU ali ne, 

izjaviti, da se ne nahajajo v nobeni izmed situacij, navedeni v členih 106(1) in 107 Finančne 

uredbe EU4 (to storijo s podpisom prijavnih obrazcev A3 in A4 - navodila so na voljo v 

poglavju 3 tega dokumenta). 

 

Kar se tiče zasebnih upravičencev, naročnik lahko sprejme, da z upravičencem povezane 

družbe sodelujejo pri projektu, če so izpolnjeni vsi pogoji, navedeni v Vzorčnem sporazumu 

o nepovratnih sredstvih LIFE in Priloga X tega dokumenta (Finančne in upravne smernice). 

Vendar pa lahko povezovanje entitet vodi v kompleksnost projektne strukture in tako 

negativno vpliva na tehnično in finančno koherenco projekta. Naročnik ima tako popolno 

upravno diskrecijo, da sprejme povezane osebe, vendar povezane družbe v nobenem 

primeru ne bodo obravnavane kot javni upravičenci ali subjekti, ki ne ustrezajo opisu 

povezanih družb spodaj. 

 

Povezane družbe morajo izpolnjevati kriteriji ustreznosti in neizločitve, ki velja za prijavitelje, 

in mora imeti strukturno povezavo z zadevnim upravičencem (tj. pravno ali organizacijsko 

povezavo), ki ni niti omejena samo na projekt niti vzpostavljena izključno za izvedbo projekta 

(torej bi povezava obstajala, neodvisno od dodelitve sredstev; obstajati je morala še pred 

razpisom za predloge in tudi po koncu projekta). 

 

Kot povezane družbe bi lahko bile sprejete tiste, ki so neposredno povezane z upravičencem 

(tj. hčerinska podjetja), ki upravičenca nadzorujejo (materinska podjetja), ALI v primeru 

članstva, mora biti upravičenec pravno priznan kot mreža ali federativna družba, znotraj 

katere predlagane povezane družbe sodelujejo. 

 

Kljub temu pa, če z isto povezano družbo želi sodelovati več upravičencev, mora biti v 

tem primeru ta »povezana družba« predlagana kot »upravičenec«. 

 

 

                                                
3
 To velja na primer v Španiji za  »empresas públicas«, kot je TRAGSA ali EGMASA in v Grčiji za regionalno razvojno agencijo. 

4 Uredba (EU, EURATOM) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012  o  finančnih  pravilih,  ki  se  
uporabljajo  za splošni  proračun  Unije  in  razveljavitvi  Uredbe  Sveta (EC Euratom) št. 1605/2002 UL L298 z dne 26.10.2012, 
str. 1
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Projektni sofinancer k projektu prispeva samo s finančnimi sredstvi, nima nikakršnih 

tehničnih nalog in ne more uživati koristi finančnega prispevka EU. Poleg tega za namene 

projekta ne more nastopati kot podizvajalec za nobenega izmed projektnih upravičencev. 
 

Kljub temu pa bodo predlogi, ki bodo vključevali sofinanciranje iz poslovnega sektorja, 

izboljšali svoj položaj v postopku ocenjevanja, kjer bo to sofinanciranje prispevalo k 

verjetnejši trajnosti projektnih rezultatov. 

  

Za točno določene naloge s točno določenim trajanjem lahko predlog predvideva vključitev 

podizvajalcev. Podizvajalci ponudijo zunanje storitve projektnim upravičencem, ki bodo te 

storitve v celoti plačali. Upravičenci (vključno z njihovimi povezanimi osebami) ne morejo 

nastopati kot podizvajalci. Podizvajalci običajno niso navedeni z nazivom v predlogu; če pa 

so, je treba upoštevati Splošne pogoje Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE. 

 

Podrobnejši opis pravil glede upravičenca koordinatorja, pridruženih upravičencev, 

povezanih družb, sofinancerjev in podizvajalcev so na voljo v Splošnih pogojih Vzorčnega 

sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE. 

 

 

 

1.6.3 Kakšen je optimalen proračun za projekt LIFE? 
 
Minimalni znesek proračuna za projekt ni določen. Medtem ko so bili velikopotezni projekti (tj. 

več kot 5.000.000 eurov celotnih stroškov) že velikokrat sofinancirani, so bili majhni projekti 

(tj. pod 500.000 eurov celotnih stroškov) le redko uspešni zaradi omejitve pri doseženih 

rezultatih in posledično majhne dodane vrednosti. 

 

Pri pripravi proračuna morajo prijavitelji upoštevati tudi okvirne dodelitve po državah članicah 
za projekte, financirane znotraj podprograma Okolje v obdobju 2014-2017. Projektni predlog, 
ki terja več sredstev EU, kot je skupna okvirna dodelitev za državo članico5 prijavitelja, bo 
imel omejene možnosti za izbor za sofinanciranje LIFE. 
 
 
 

1.6.4 Koliko znaša največji možni delež EU sofinanciranja v okviru programa 
LIFE? 
 
Za namene prvega večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014-2017 je največji 

možni delež sofinanciranja za »tradicionalne« projekte LIFE 60 % vseh priznanih projektnih 

stroškov. 

 
Predlogi za LIFE Narava in biotska raznovrstnost lahko izjemoma pridobijo stopnjo 

sofinanciranja, ki znaša 75 % skupnih upravičenih stroškov; to velja za predloge, ki se 

osredotočajo na konkretne ohranjevalne akcije za prednostne vrste oziroma habitatne tipe iz 

Direktive o pticah in Direktive o habitatih, in sicer ko so projektne aktivnosti nujne za 

doseganje ciljev ohranjanja. Višja stopnja financiranja bo veljala samo za projekte, ki 

namenjajo 50 % ali več skupnih ocenjenih stroškov za konkretne akcije ohranjanja 

aktivnostim, ki neposredno koristijo prednostnim habitatom oziroma vrstam. Predlog mora 

jasno opredeliti vse aktivnosti, ki koristijo prednostnim habitatom in vrstam; poleg tega je 

treba pojasniti metodo, ki je bila uporabljena za izračun predmetnih stroškov (vključno z 

režijskimi stroški). Zelo pomembno je, da v predlog vključite popolne in pravilne podatke o 

vrstah in habitatih, na katere cilja posamezna aktivnost. 

                                                
5
 Porazdelitev po državah je na voljo v poglavju 5 večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014-2017 ter v ‘Vodnik za 

ocenjevanje projektnih predlogov LIFE' 
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Prednostni habitatni tipi in prednostne vrste po Direktivi o habitatih so v Prilogi I oziroma II te 

direktive označeni z zvezdico. Če niste prepričani, če je določen habitat prednosten, vam 

svetujemo, da pogledate v Razlagalni priročnik o habitatih Evropske unije. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf  
 

Ptičje vrste, ki so lahko deležne »prednostnega financiranja v okviru LIFE«, najdete na 

sledečem seznamu: 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/list_annex1  
.pdf.  
 
 

1.6.6 Kateri je najoptimalnejši začetni datum in kako dolgo naj bi projekt trajal? 
 
Za pripravo projektnega časovnega načrta, morajo upravičenci upoštevati, da je pričakovan 

datum podpisa sporazumov o nepovratnih sredstvih za projekte LIFE 2016 maj-junij 2017. 

Najzgodnejši možni datum za začetek teh projektov je 1. julij 2017. Kakršni koli stroški, ki 

nastanejo pred datumom začetka projekta, se ne bodo upoštevali in ne morejo biti vključeni v 

proračun projekta. Zaželeno trajanje projekta LIFE ni določeno vnaprej. Na splošno mora 

projekt trajati toliko časa, da se izvedejo vse projektne akcije in se dosežejo vsi zastavljeni 

cilji. Večina projektov traja 2-5 let. 

 

Naročnik se lahko odloči za podaljšanje trajanja projekta samo v izrednih okoliščinah. 

Izkušnje iz preteklih programov LIFE kažejo, da imajo pri mnogih projektih težave izvesti vse 

akcije znotraj predlaganega trajanja projekta, večinoma zaradi nepričakovanih zamud in 

zapletov v toku projekta. Upravičencem zato svetujemo, da se zavarujejo z dodatnim časom 

(npr. 6 mesecev) v časovnico svojega predloga. 
 

Prav tako velja pripomniti, da se lahko za projekt, katerega vse akcije so bile izvedene pred 

pričakovanim končnim datumom, predčasno vloži končno poročilo in prejme končno plačilo 

še pred končnim datumom, uradno napovedanim v sporazumu. 

 

 

 

1.6.7 Kje se lahko odvija projekt LIFE? 
 

Projekti LIFE potekajo na ozemlju držav članic Evropske unije. Program LIFE lahko financira 

tudi aktivnosti izven EU in v čezmorskih državah in ozemljih (ČDO) pod pogojem, da ima 

upravičenec koordinator sedež v EU in se predložijo prepričljivi dokazi, da so aktivnosti izven 

EU nujno potrebne, da se dosežejo okoljski cilji EU in da se zagotovi učinkovitost ukrepov, ki 

se izvajajo na ozemlju držav članic, za katerega veljajo Pogodbe (npr. akcije s ciljem 

ohranjanja ptic selivk na območju prezimovanja ali akcij, ki se izvajajo na čezmejnih rekah). 

Velja opozoriti, da je to nedvomno izjema in da morajo običajno akcije potekati v EU. Če pa 

se z zadevnim problemom ni mogoče spopasti uspešno ali učinkovito brez akcij, ki se 

izvajajo izven držav članic EU, bo to dovoljeno. Kvalitativni in kvantitativni dokazi, ki 

utemeljujejo potrebo za izvajanje teh aktivnosti izven EU, morajo biti podani v opisu teh akcij 

v primerni obliki. 

 

Če se projekt osredotoča na primer na vrsto ptic selivk z akcijami ohranjanja v eni izmed 

držav članic kot tudi akcijami ohranjanja v čezmorski državi in/ali ČDO, je to upravičeno za 

financiranje. Projekt, ki v celoti poteka izven ozemlja držav članic, za katerega veljajo 

Pogodbe, tj. v celoti v čezmorskih državah in/ali ČDO, ni upravičen za financiranje. 
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Merila za upravičenost, kot so določena v smernicah Evropske Komisije št. 2013/C 205/05 

(ULEU C-205 z dne 19.7.2013, str. 9-11) glede upravičenosti izraelskih subjektov in njihovih 

aktivnosti na ozemljih, ki jih Izrael okupira od junija 1967, do nepovratnih sredstev, nagrad in 

finančnih instrumentov iz sredstev EU od leta 2014, veljajo za vse akcije za namene tega 

razpisa za predloge, vključno glede tretjih oseb iz člena 137 Finančne uredbe EU. 

 

 
 

1.6.8 Kdo naj vodi projekt LIFE? 
 
Mišljeno je, da projekt vodi osebje upravičenca koordinatorja. Kljub temu pa lahko skladno s 

primerno utemeljitvijo projekt vodi podizvajalec pod neposrednim nadzorom upravičenca 

koordinatorja. Kakršna koli drugačna ureditev vodstva bi morala biti zadostno obrazložena in 

argumentirana. Priporoča se, da ima vsak projekt stalnega vodjo projekta.  

 

Predlog naj jasno opisuje, kdo je odgovoren za vodenje projekta, koliko osebja in časa bo 

namenjeno tej nalogi ter kako in kdo bo odločal o projektu v času trajanja projekta (tj. kako in 

kdo bo nadzoroval vodjo projekta). 

 

 

 

1.6.9 Oddajanje projektnih aktivnosti zunanjim izvajalcem 
 

Upravičenci morajo biti tehnično in finančno zmožni za izvedbo predlaganega projekta. 

Skladno s tem se pričakuje, da delež projektnega proračuna za zunanjo pomoč ne bo 

presegel 35 %. Višji delež mora biti zadostno utemeljen v projektnem predlogu. 

 

Glede zunanje pomoči se je potrebno držati Splošnih pogojev Vzorčnega sporazuma o 

nepovratnih sredstvih LIFE. 

 

Skladno s členom 19 Uredbe, se upravičencem močno priporoča (javnim in zasebnim) 

upoštevanje »zelenega« javnega naročanja. Evropska Komisija je pripravila orodje za ta 

namen. Več informacij je na voljo na spletni strani 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm. 
 
 

 

1.6.10 Pod katerimi pogoji daje LIFE prednost transnacionalnim projektom? 
 

Uredba LIFE navaja, da mora pri izbiri projektov za sofinanciranje naročnik transnacionalnim 

projektom nameniti posebno pozornost, kadar je transnacionalno sodelovanje nujno za 

varovanje okolja in narave. Na podlagi merila za izbor št. 7 se dodelijo dodatne točke le, če 

obstajajo zadostni dokazi o dodani vrednosti transnacionalnega pristopa. Če bodo predloženi 

takšni dokazi, bo projekt v procesu izbora projekta točkovan višje in bo imel boljše možnosti 

izbora za sofinanciranje.  

 

N.B. Pomen izraza »transnacionalen«, kot je naveden v Uredbi LIFE pokriva samo 

sodelovanje med državami članicami ter sodelovanje med državami članicami in tretjimi 

državami, ki sodelujejo v programu LIFE na podlagi člena 5 Uredbe LIFE. Čeprav so 

aktivnosti izven Unije in v čezmorskih državah in ozemljih predvidene s členom 6 Uredbe 

LIFE, se ne bodo prevedle v dodatne točke skladno z merilom za izbor št. 7. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
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1.6.11 Kako obsežen naj bo predlog za LIFE? 

 

Predlog naj bo čim bolj strnjen in jasen. Prijaviteljem se odsvetuje priprava obsežnih 

predlogov in predložitev pretirano podrobnih opisov projektnih področij, okoljskih tehnologij, 

seznamov živalskih vrst ipd. 

 

Kljub temu je potrebno predložiti jasne in natančne opise projektnih akcij. Če le prispeva k 

preglednosti, je potrebno priložiti zemljevide, da se razjasnijo lokacije predlaganih akcij 

(potrebno je opozoriti, da je to v nekaterih primerih celo obvezno). 

 

Letaki, življenjepisi in podobna dokumentacija se ne oddaja in ne bo pregledana, tudi če bo 

priložena. 

 

 

 

1.6.12 Aktivnosti v teku 

 

Akcije, ki so že v teku pred začetkom projekta, ne bodo upoštevane. 

 

Če se akcije, ki jih je potrebno izvesti za projekt, znatno razlikujejo od preteklih aktivnosti ali 

aktivnosti v teku v smislu pogostosti ali intenzitete, ne bodo upoštevane kot aktivnosti v teku. 

Prijavitelj mora v predlogu navesti dovolj informacij, da bo mogoče oceniti ta vidik. 

 

V izjemnih primerih, ko bo predlog vseboval ponovitev akcij, ki so se že izvedle in so 

zaključene, v podobni pogostosti in intenziteti v času projekta, mora prijavitelj navesti dokaze, 

da se takšne akcije ne bi izvajale tudi, če se projekt LIFE ne bi izvajal. 

 
 
 

1.6.13 Dolgoročna trajnost projekta in projektnih akcij 
 

Projekti LIFE predstavljajo znatno investicijo, zato daje Evropska unija velik pomen 

dolgoročni trajnosti teh investicij. Upravičenci morajo ves čas trajanja projekta preučevati, 

kako bodo te investicije zavarovali, ohranili, razvijali in uporabili ali ponovili po koncu 

projekta. To mora biti vključeno že v predlog. Ta vidik bo skrbno pregledan v postopku 

ocenjevanja, še posebej pri merilu št. 1. 

 

Nadaljnja priporočila in specifična navodila za vsako izmed prednostnih področij so na voljo v 

poglavju  2. 

 

 

 

1.6.14 Ponovljivost in prenosljivost 
 

Ponovljivost in prenosljivost sta potencial projekta za njegovo ponovitev ter prenos med 

njegovim izvajanjem in po njem. Za uspešno ponovljivost in prenosljivost je potrebna 

strategija z nalogami, ki pomnožijo učinke rešitev projekta in zagotovijo širšo uporabo 

rezultatov, pri čemer med izvajanjem projekta ter/ali s kratkoročnega in srednjeročnega 

vidika po koncu projekta LIFE dosežejo kritično maso. To presega prenos znanja in mreženje 

ter vključuje uporabo tehnik, metod in strategij, ki so bile v projektu razvite ali uporabljene, 

drugje v praksi. 
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Ponovljivost in prenosljivost sta širša kot razširjanje in se tičeta aktivnosti in pristopov, 

integriranih v vse relevantne projektne akcije, katerih cilj je olajšati ponovitev in/ali prenos 

projektnih rezultatov in izkušenj na druge sektorje, subjekte, regije in države, ki v projektu 

niso sodelovali. 

 

Nadaljnja priporočila in specifična navodila za vsako izmed prednostnih področij so na voljo v 

poglavju 2. 

 
 

 

1.6.15 Raziskovalne aktivnosti in velika infrastruktura 

 

Sredstva EU za raziskovalne aktivnosti so v veliki meri na voljo v okviru programa Obzorje 

2020 - okvirni program EU za raziskave in inovacije (2014-2020)6, zato se v okviru programa 

LIFE raziskavam, namenjenim izboljšavi in razširitvi podatkovnih baz znanja, na katere se 

projekt opira namenja le omejen obseg sredstev. Raziskovalne aktivnosti morajo biti strogo 

omejene in vsebinsko povezane s cilji projekta, zato mora prijavitelj podrobno pojasniti, zakaj 

je izvedba projekta odvisna od teh raziskovalnih aktivnosti, in pri tem prikazati, kako 

obstoječa znanstvena osnova ne zadošča in kako bodo dodatne ugotovitve uporabljene v 

projektnih akcij. V takšnem primeru bodo znanstvene objave obravnavane kot ena izmed 

pomembnih  izdelkov projekta. 

  

Projekti gradnje velike infrastrukture ne sodijo na področje programa LIFE, zato niso primerni 

za financiranje. Projekt velja kot projekt gradnje velike infrastrukture, kadar dejanski stroški7 

»posameznega infrastrukturnega objekta« presežejo 500.000 €. »Posamezni infrastrukturni 

objekt« vključuje vse elemente, opisane v obrazcu F4a, ki fizično zagotovijo funkcionalnost 

infrastrukturne investicije (npr. ekodukt za prehod živali na mostovih, ovire, označevanje itn.). 

Ta znesek se lahko izjemoma preseže, kadar je predložena popolna tehnična uteme ljitev, ki 

prikaže nujnost izgradnje infrastrukture kot znaten prispevek k doseganju ciljev iz členov 10, 

11 ali 12 Uredbe LIFE. 

 

 

 

1.6.16 Dopolnjevanje z drugimi programi EU financiranja 

 

Skladno s členom 8 Uredbe LIFE morajo aktivnosti, podprte s programom LIFE, zagotoviti 

skladnost in sinergijo ter se izogibati prekrivanju z drugimi programi financiranja Unije. 

Predvsem naročnik in država članica morata zagotoviti usklajevanje z Evropskim skladom za 

regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom, Evropskim kmetijskim 

skladom za razvoj podeželja, Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo ter programom 

Obzorje 2020. 

 

Bistvenega pomena je torej, da upravičenci pred oddajo svojega predloga naročniku 

natančno preverijo, ali bi predlagane projektne akcije lahko bile oz. ali se v praksi 

financirajo v okviru drugih skladov EU. 

 

Upravičenci so naročnika dolžni obvestiti o katerem koli podobnem financiranju, ki so ga 

prejeli iz proračunskih sredstev EU, ali kakršnih koli prijav za dodelitev proračunskih sredstev 

EU, ki so še v teku. Upravičenci so tudi dolžni preveriti, ali trenutno že ne prejemajo 

                                                
6
 Uredba (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem 

programu za raziskave in inovacije (2014–2020) - Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1906/2006 (UL L347 z dne 20.12.2013, str. 81) 
7
 Dejanski stroški Celotni stroški infrastrukture pred amortizacijo. 
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nepovratnih sredstev EU za poslovanje v okviru programa LIFE (ali drugega programa EU), 

ki bi pomenilo dvojno financiranje. 

 

Če na ta dejstva ne opozorite na obrazcu A7, bo lahko predlog zavrnjen. 

 

Želeli bi opozoriti, da je to področje pereč problem, podatki kažejo, da je vse več 

podobnih ali istih predlogov oddanih različnim programom financiranja. Naročniki 

izvajajo čedalje ostrejši in navzkrižni nadzor. Neizpolnitev dolžnosti prijave, da je isti 

ali podoben projekt že prijavljen v drug program (ali še huje, delno že financiran) ima 

lahko resne posledice. 

 

Poleg tega se lahko v fazi revizije državnem organu naloži, da predstavi izvedene ukrepe za 

koordinacijo in dopolnjevanje med financiranjem LIFE z drugimi programi financiranja EU. 

 

 

 

1.6.17 Predlogi, ki sledijo ali temeljijo na izvedenih projektih LIFE 
 

Če prijavitelj predlaga nadaljevanje že izvedenega projekta LIFE, mora na obrazcu A7 

natančno opisati, zakaj je potrebna nadaljnja faza projekta in kako bo to dopolnilo rezultate, 

dosežene v prejšnjem projektu. Prijavitelj mora ob pojasnjevanju trajnosti (obrazec B6) tudi 

pojasniti, kako bo nadaljevanje omogočeno še z drugimi sredstvi poleg sredstev programa 

LIFE. Navsezadnje pa mora v opisu vsake ključne akcije (obrazci C) prijavitelj podati 

natančne informacije, kako ta akcija nadgrajuje in dopolnjuje podobno akcijo, izvedeno 

prejšnjem projektu. 

 

Prijavitelji morajo tudi izkazati, da so raziskali aktivnosti drugih financiranih LIFE projektov, ki 

se ukvarjajo s podobnimi izzivi. Pojasniti bodo morali, kako njihov predlog nadgrajuje ali se 

razlikuje od drugih in kako bodo projekt usklajevali s tistimi projekti, ki še niso zaključeni. 

 

V postopku ocenjevanja bodo ti vidiki skrbno pregledani. Neizpolnitev obveznosti predložitve 

vseh podrobnosti bo imelo negativen vpliv na končno oceno. 

 

 

 

1.6.18 Količinska opredelitev okoljskih koristi 
 

Izboljšane izvedbe/Prednosti, ki jih uvaja predlagana rešitev morajo biti količinsko 

ovrednotene v smislu pričakovanih okoljskih koristi. To mora izhajati iz jasne navedbe 

izhodiščnega stanja. Okoljske koristi morajo biti predstavljene s pristopom življenjskega cikla, 

kjer bodo relevantni elementi jasni, znatni, ambiciozni, pa tudi verodostojni. Glede tega mora 

biti zagotovljena skladnost med okoljskimi koristmi, opisanimi v relevantnih obrazcih 

predloga, ter vrednostmi, poročanimi v razpredelnici s kazalniki uspešnosti. 

 

Nadaljnja priporočila in navodila so na voljo v poglavju 2. 
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1.6.19 Koordinacijske zahteve za več istočasnih predlogov, usmerjenih v 
enake/podobe izzive 
 

Podatki kažejo, da je vloženih vse več predlogov, ki se ukvarjajo z enakimi ali podobnimi 

izzivi, včasih celo v isti državi članici. To se bolj pogosto dogaja na prednostnem področju 

Narava in biotska raznovrstnost. 

 

V izogib takšnim situacijam prijavitelje močno spodbujamo, da se posvetujejo z 

nacionalno kontaktno točko 

(http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/) in preverijo, ali teme, ki 

jih obravnavajo, ne pokrivajo že drugi prijavitelji. V takšnih primerih se prijavitelje 

spodbuja, da skušajo sodelovati in se tako izognejo prekrivanju in izboljšajo sinergije. 

 

 

 

1.7 Zmanjševanje »ogljičnega odtisa« projekta in zeleno javno 
naročanje 

 

Prizadevanja za zmanjšanje »ogljičnega odtisa« projekta: Pojasniti morate, kako 

nameravate zagotoviti, da bo »ogljični odtis« vašega projekta kar najmanjši. Podrobnosti 

glede načrtovanih prizadevanj za zmanjšanje izpusta CO2 v času projekta morajo biti 

vključene v opis projekta. Kljub temu pa morate imeti v mislih, da stroški za izravnavo 

izpustov toplogrednih plinov ne bodo veljali kot priznani stroški. 

 

Za vse projekte LIFE se pričakuje, da bodo pri vključevanju zunanjih ponudnikov storitev in 

blaga upoštevali koncepte »zelenega javnega naročanja«. Predlogi, v katerih je predviden 

jasen in podroben mehanizem za izvajanje konceptov zelenega javnega naročanja s strani 

večine ali vseh upravičencev, bodo prejeli dodatne točke pri merilu za izbor št. 7. 

 

 

 

1.8 Klavzula o zaščiti osebnih podatkov 
 
Osebni podatki, ki bodo posredovani v predlogih, predvsem imena, naslovi in drugi kontaktni 

podatki upravičencev in sofinancerjev, bodo shranjena v bazo podatkov, imenovano ESAP, 

ki bo na voljo institucijam in agencijam EU, kot tudi ekipam zunanjih ocenjevalcev, ki jih 

zavezuje dogovor o zaupnosti. ESAP se uporablja izključno za vodenje ocenjevanja 

predlogov LIFE. 
 

Isti podatki uspešnih projektov bodo preneseni v bazo imenovano BUTLER, ki bo na voljo 

institucijam in agencijam EU in zunanjim nadzornim ekipam, ki jih zavezuje dogovor o 

zaupnosti. BUTLER se uporablja izključno za vodenje projektov LIFE. 

 

Povzetek vsakega projekta, vključno z imeni in kontaktnimi podatki upravičenca koordinatorja 

bo objavljen na spletni strani LIFE in bo na voljo splošni javnosti. Na neki točki bo 

upravičenec koordinator pozvan, da preveri pravilnost tega povzetka. 

 

Seznam uspešnih upravičencev in sorazmerni dodeljeni znesek izbranih projektov bo 

objavljen tudi v javni bazi, imenovani Sistem finančne preglednosti8 

 

                                                
8 Financial Transparency System (FTS) - European Commission 

 

http://ec.europa.eu/budget/fts/about_en.htm
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Naročnik ali njegovi pogodbeniki lahko uporabijo osebne podatke neuspešnih prijaviteljev za 

nadaljnje akcije glede prihodnjih prijav. 

 

Naročnik in njegovi podizvajalci bodo v teku celotnega postopka spoštovali določbe Uredbe 

(ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem 

pretoku takih podatkov. Predvsem pa bo prijaviteljem dana možnost dostopati do svojih 

podatkov, ki jih imamo ter zaprositi za popravke. 

 

Z oddajo predloga prijavitelj naznani, da se strinja, da se njegovi osebni podatki obravnavajo, 

kot opisano zgoraj. Uporabljeni ne bodo na noben drug način ali za nobene druge namene, 

kot tiste, ki so opisani zgoraj. 

 

 

  

2. LIFE Narava in biotska raznovrstnost 
 

2.1 Kaj je LIFE Narava in biotska raznovrstnost? 

 

LIFE Narava in biotska raznovrstnost želi prispevati k razvoju in izvajanju politike in 

zakonodaje EU na področju narave in biotske raznovrstnosti. Financirani projekti morajo 

imeti evropsko dodano vrednost in dopolnjevati tiste akcije, ki se lahko financirajo z drugimi 

evropskimi sredstvi v obdobju 2014–2020. 
 

Prednostna področja, na katera se osredotoča LIFE Narava in biotska raznovrstnost, so: 
 

- prispevek k razvoju in izvajanju evropske politike in zakonodaje na področju narave in 

biotske raznovrstnosti po Strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 20209 in 

Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih10
 

- podpora nadaljnjemu razvoju, izvajanju in upravljanju omrežja Natura 2000; in 

- izboljšanje baze znanja za razvoj, izvajanje, ocenjevanje, monitoring in vrednotenje 

politike in zakonodaje Evropske unije na področju narave in biotske raznovrstnosti ter 

za ocenjevanje in monitoring dejavnikov, pritiskov in odzivov, ki vplivajo na naravo in 

biotsko raznovrstnost. 

 

Obstajata dve ločeni področji projektov, ki se naj bi dopolnjevali: Projekti LIFE Narava in 

projekti LIFE Biotska raznovrstnost. Predlagan projekt, ki se odda v okviru 

prednostnega področja LIFE Narava in biotska raznovrstnost mora biti bodisi projekt 

LIFE Narava bodisi projekt LIFE Biotska raznovrstnost. 

 

Priloga III k Uredbi LIFE opisuje tematske prednostne naloge za obe področji na naslednji 

način: 
 

Tematske prednostne naloge za projekte LIFE Narava: Dejavnosti za izvajanje direktiv o 

pticah in/ali habitatih, predvsem: 
 

                                                
9 COM (2011) 244 Končno – Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko 

raznovrstnost do leta 2020  http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm 
10 Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju prosto živečih ptic http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
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(i) dejavnosti za izboljšanje varstvenega stanja habitatov in vrst, vključno z morskimi 

habitati in vrstami ter vrstami ptic, ki so v interesu Unije; 

(ii) dejavnosti v podporo bio-geografskim seminarjem omrežja Natura 2000; 

(iii) integrirani pristopi za izvajanje okvirov prednostnih akcij. 

 

Tematske prednostne naloge za projekte LIFE Biotska raznovrstnost: dejavnosti za 

izvajanje strategije Unije za biotsko raznovrstnost do leta 2020, zlasti: 

(i) dejavnosti, ki naj bi prispevale k uresničenju cilja št. 211 

(ii) dejavnosti, ki naj bi prispevale k uresničenju ciljev št. 312, 413  in 514. 

 

 

LIFE Narava se tako specifično nanaša na cilje Direktive o pticah in Direktive o habitatih, 

medtem ko LIFE Biotska raznovrstnost ni omejena na cilje Direktive o pticah in Direktive o 

habitatih, temveč podpira širše izvajanje Strategije EU o biotski raznovrstnosti do leta 2020. 

Projekt za ohranitev narave, ki izključno cilja na vrste/habitate, omenjene v direktivah o 

pticah oziroma habitatih, mora biti oddan kot projekt LIFE Narava. Drugi projekti bodo 

verjetneje bolj spadali pod zahteve LIFE Biotska raznovrstnost (Opomba: Predlogi, ki bodo 

oddani pod NAT oziroma BIO bodo tudi ustrezno ocenjeni; ni jih mogoče naknadno 

prerazvrstiti). 

 

 

Ne glede na zgoraj napisano je treba poudariti, da je omrežje varovanih območij Natura 

2000 še vedno glavni prispevek EU v boju proti izgubi biotske raznovrstnosti. Znotraj 

klasičnih projektov LIFE Narava lahko večino ciljev, navedenih v Strategiji EU za biotsko 

raznovrstnost do leta 2020, učinkovito rešujemo v sklopu omrežja Natura 2000 : npr. nadzor 

nad invazivnimi tujerodnimi vrstami lahko rešujemo z ukrepi v in ob območjih Natura 2000, 

razvijamo lahko zeleno infrastrukturo s pomočjo povezovalne dimenzije omrežja in 

vzdržujemo oziroma izboljšujemo ekosistemske storitve (na primer protipoplavna varnost, 

izboljševanje kakovosti vode itn.) z naravovarstvenimi dejavnostmi, s čimer ohranimo 

oziroma izboljšamo te funkcije na posameznem območju Natura 2000 ali v celotnem 

omrežju v regiji. 

 

LIFE Biotska raznovrstnost se osredotoča na cilje od 2 do 5 v Strategiji EU za biotsko 

raznovrstnost do leta 2020. Najprimernejši projekti LIFE Biotska raznovrstnost se 

poslužujejo inovacij oziroma preučujejo področja in procese, ki še niso bili obravnavani 

znotraj tradicionalnih projektov LIFE Narava. To ne izključuje projektov, ki temeljijo na 

pristopih z najboljšimi praksami; kljub temu priporočamo, da prijavitelji pozorno preberejo 

projektne teme za LIFE Biotska raznovrstnost, s čimer se lahko prepričajo, pri katerih temah 

so najboljše prakse morebitna prioriteta. 

 

 

Projekti LIFE Narava in LIFE Biotska raznovrstnost morajo v glavnem biti osredotočeni na 

ohranjanje narave in/oziroma na ustavljanje izgube biotske raznovrstnosti ter degradacije 

ekosistemskih storitev. Projekt, ki ima lahko pozitiven, a sekundaren vpliv na naravo in 

biotsko raznovrstnost, in ki se nanaša na drugo okoljsko tematsko prednostno nalogo (npr. 

na vodo), se ne sme oddati pod področje LIFE Narava in biotska raznovrstnost. Prosimo, 

preglejte dokumente »LIFE Okolje in učinkovita raba virov, Smernice za prijavitelje 2016« in 

                                                
11 Cilj 2: Vzdrževanje in obnavljanje ekosistemov in njihovih storitev

 

12 Cilj 3: Povečanje prispevka kmetijstva in gozdarstva k biotski raznovrstnosti
 

13 Cilj 4: Zagotovitev trajnostne rabe ribolovnih virov
 

14 Cilj 5: Boj proti invazivnim tujerodnim vrstam
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»LIFE Usmerjevalni dokument«. Projekt za ohranjanje narave in/oziroma zaustavljanje 

izgube biotske raznovrstnosti ter degradacije ekosistemskih storitev, ki v osnovi temelji na 

akcijah osveščanja, mora biti oddan pod LIFE Okoljsko upravljanje in informacije. 

 

Projekti, ki spadajo pod LIFE Narava in biotska raznovrstnost, lahko vključujejo samo 

prostoživečo floro in favno ter pol-naravne habitate. Projekti oziroma akcije znotraj 

projektov, ki ciljajo na ohranjanje udomačenih vrst oziroma sort rastlin ali živali, ne bodo 

sprejeti. 

 

 

Naročnik pozdravlja projekte, ki jih oddajo poslovni deležniki oziroma takšne projekte, pri 

katerih so poslovni deležniki tudi vključeni, s katerimi se skrb za biotsko raznovrstnost vključi 

v njihovo načrtovanje in delovanje, in sicer v skladu z zahtevami LIFE Narava in biotska 

raznovrstnost. 

 

 

 

                                                
15 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/wilderness/pdf/WildernessGuidelines.pdf  

 

 

Medtem ko največji del Natura 2000 predstavljajo območja, kjer so človeške dejavnosti 

močno posegle v naravo in krajino, še vedno obstaja kar nekaj primerov območij divjine 

oziroma skorajšnjih območij divjine. Komisija je objavila Smernice za upravljanje divjih 

območij v Natura 200015, ki izpostavlja potrebo po posebni obravnavi tehdragocenih 

območij. V evropskem kontekstu in predvsem znotraj omrežja Natura 2000 je pomembno 

spoznati, da obstaja spekter bolj ali manj divjih območij glede na intenzivnost človekovega 

ukrepanja. V tem smislu je divjina relativen pojem, ki ga lahko merimo vzdolž 

»kontinuuma«; na eni strani lestvice imamo divjino in redko uporabljena zemljišča na drugi. 

Vračanje divjine (ang. re-wilding) je proces, ki območja potiska v smer večje divjine; 

končna stopnja je divje območje. Ta postopek temelji na uporabi naravnih procesov, s 

katerimi vzpostavimo trajnostne in cenovno učinkovite sisteme upravljanja za območja 

Natura 2000, s čimer se izognemo ponavljajočim dejavnostim upravljanja. Prijavitelji se 

lahko za ta pristop odločijo, ko okoliščine nakazujejo, da bi to lahko bil najbolj stroškovno 

učinkovit pristop, s katerim lahko zagotovimo ugodno stanje ohranjenosti habitatov in vrst. 

To seveda ne more nadomestiti trenutno uporabljenih najboljših praks; lahko pa se 

preizkusno uporabi kot dopolnilen način ohranjanja biotske raznovrstnosti za vrste in 

habitate, omenjene v direktivah o habitatih in pticah. Kjer je relevantno, priporočamo, da 

prijavitelji pri pripravi svojih predlogov pogledajo zgoraj omenjene smernice. 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/wilderness/pdf/WildernessGuidelines.pdf
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2.2 LIFE Narava 

 

 

2.2.1 Splošni obseg in cilji 
 

LIFE Narava želi dodatno podpreti razvoj, izvajanje in upravljanje omrežja Natura 2000, 

predvsem z uporabo, razvojem, preizkušanjem in predstavitvijo pristopov, najboljših praks in 

rešitev. 

 

Projekti bi morali biti pripravljeni tako, da ustvarjajo evropsko dodano vrednost v smislu 

pokritosti, koristi ohranjanja, ponovljivosti, prenosljivosti in transnacionalnega obsega. 

 

Omrežje Natura 2000 zajema območje, ki trenutno pokriva skoraj 18 % kopna držav članic 

EU in več kot 217.000 kvadratnih kilometrov morskega območja, s čimer je glavni steber 

biotske raznovrstnosti v Evropski uniji. Toda tudi znotraj omrežja Natura 2000 je občuten del 

flore, favne in naravnih habitatnih tipov pomembnih za Unijo, v skladu z definicijo evropske 

Direktive o pticah in Direktive o habitatih, v neugodnem stanju ohranjenosti. Natura 2000 je 

tudi v samem srcu evropske zelene infrastrukture, pri čemer nudi koristi preko več 

ekosistemskih storitev. 

 

Zaradi tega bodo v prihajajočih letih projekti, ki vključujejo upravljanje in/ali obnavljanje 

območij omrežja Natura 2000, še naprej glavna prioriteta financiranja v okviru LIFE Narava. 

Vrste in habitati, ki so cilj projektov LIFE Narava, morajo biti navedeni v prilogah evropskih 

direktiv o pticah (2009/147/ES) in habitatih (92/43/EGS). 

 

Projekti LIFE Narava se ponavadi osredotočajo na konkretne ukrepe ohranjanja in so 

usmerjeni k rezultatom, tj. njihovo izvajanje mora pripeljati k neposrednemu in trajnostnemu 

izboljšanju stanja ohranjenosti vrst in habitatov na označenih oziroma predlaganih območjih. 

 

Upravičenost projektnih akcij v okviru LIFE Narava je odvisna od ciljnih vrst in/ali habitatov, 

pri čemer se lahko razdelijo na sledeč način: 

 

Akcije, ki temeljijo na območju: 

 

 Ptičje vrste, ki so cilj območnih akcij, morajo biti navedene v Prilogi I k Direktivi o 

pticah oziroma morajo biti redno pojavljajoče se selitvene vrste ptic.

 Morebitni ciljni habitatni tipi / vrste, ki niso ptice, morajo biti navedene v Prilogah I in II 

Direktive o habitatih. Območne akcije za vrste iz Priloge IV, ki niso navedene v Prilogi 

II, so pod nekaterimi pogoji sprejemljive (glejte poglavje 2.4.3).

 

Akcije vezane na vrste (tj. ki ne temeljijo na območju): 

 

 Ciljne ptičje vrste morajo biti navedene v Prilogi I oziroma II k Direktivi o pticah 
oziroma morajo biti redno pojavljajoče se selitvene vrste ptic.


 Morebitne druge vrste, ki niso ptičje vrste, morajo biti navedene v Prilogah II, IV 

in/oziroma V Direktive o habitatih.
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2.2.2 Geografski obseg 
 
Projekti LIFE Narava morajo potekati na kopenskem in/oziroma morskem ozemlju držav 

članic EU, kjer veljata evropska Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih16. Kljub temu je 

mogoče financirati določene akcije zunaj Unije, vendar mora prijavitelj v celoti pojasniti, zakaj 

so takšne aktivnosti nujne za uresničitev okoljskih ciljev EU in za zagotavljanje učinkovitosti 

ukrepov na ozemlju držav članic, na katerega se nanašajo pogodbe. Transnacionalno 

sodelovanje ima lahko pozitivno vlogo, ko izboljša učinkovitost evropske dodane vrednosti 

projektnih akcij. 

 

 

 

2.2.3 Projektne teme 
 

V skladu z večletnim delovnim programom LIFE za obdobje 2014–2017, imajo prednost 

naslednje projektne teme, ki prispevajo k cilju št. 1 Strategije za biotsko raznovrstnost do leta 

2020 za celovito izvajanje Direktive o pticah in Direktive o habitatih: 

 

1. Projekti, ki so usmerjeni v izboljšavo stanja ohranjenosti habitatnih tipov oziroma vrst 

(vključno s ptičjimi vrstami) v interesu Unije17, na območjih Natura 2000, ki so določena 

za te habitatne tipe oziroma vrste. 

 

2. Projekti, ki so usmerjeni v izboljšavo stanja ohranjenosti habitatnih tipov na območjih 

Natura 2000 oziroma vrst (vključno s ptičjimi vrstami) v interesu Unije, v kolikor njihovo 

stanje ohranjenosti ni ocenjeno kot »ugodno/varno in se ne slabša« oziroma 

»neznano«, glede na najnovejše skupne ocene, ki so jih na relevantni geografski ravni 

skladno s 17. členom Direktive o habitatih prispevale države članice, oziroma glede na 

najnovejše ocene skladno z 12. členom Direktive o pticah in ocene ptic na ravni celotne 

EU. 

 

3. Projekti za izvajanje vsaj enega od akcij, predvidenih v relevantnem okviru 

prednostnega ukrepanja (PAF), kot so ga posodobile države članice, ali konkretnih 

akcij, ki so bile opredeljene, priporočene ali dogovorjene v okviru bio-geografskih 

seminarjev omrežja Natura 2000. 

 

4. Projekti, ki obravnavajo morski del izvajanja direktiv o pticah in habitatih ter s tem 

povezane določbe iz deskriptorja 1 Okvirne direktive o morski strategiji18 zlasti, kadar se 

takšni projekti osredotočajo na eno ali več sledečih akcij: 

a. dokončanje nacionalnih evidenc za vzpostavitev omrežja morskih območij Natura 

2000, oddaljenih od obale; 

b. obnova in upravljanje morskih območij omrežja Natura 2000, vključno s pripravo in 

izvajanjem načrtov za upravljanje območij; 

c. akcije, ki se nanašajo na spore, v katere so vključeni ukrepi za ohranjanje morja in 

ribiči oziroma drugi »morski uporabniki«, in ki se nanašajo na vrste, habitate ali 

območja;  

d. predstavitveni ali inovativni pristopi za oceno ali spremljanje vpliva človeških 

dejavnosti na ogrožene morske habitate in vrste za usmerjanje ukrepov dejavnega 

ohranjanja. 

                                                
16 Ti dve direktivi ne veljata za francoske prekomorske dežele (FPD), kar pomeni, da na območju FPD-jev ni mogoče prijaviti 
projektov LIFE Narava.

 

17 Izraz »interes Unije« se v tem kontekstu razume kot »Evropske unije«.
 

18 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki vzpostavlja okvir za delovanje skupnosti na področju morske 
okoljske politike (Okvirna direktiva o morski strategiji) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF
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5. Projekti za izboljšanje stanja ohranjenosti habitatnih tipov ali vrst (tudi vrst ptic), 

pomembnih za Unijo, katerih akcije so enake akcijam, opredeljenim v relevantnih 

akcijskih načrtih za obnovitev vrst ali habitatov na nacionalni ravni ali ravni EU. 

 

6. Projekti, ki podpirajo omrežje Natura 2000 in so namenjeni invazivnim tujerodnim vrstam, 

če bi te verjetno poslabšale stanje vrst (tudi vrst ptic) ali habitatnih tipov, pomembnih za 

Unijo. 

 

Prijavitelji morajo zadovoljivo pojasniti, če njihovi predlogi spadajo pod največ dve ti projektni 

temi, in zakaj. 

 

Ta seznam ne izključuje možnosti oddajanja predlogov za teme, ki zgoraj niso navedene, a 

so kljub temu v pristojnosti in v skladu s cilji LIFE Narava. Opozarjamo, da predlogi, ki ne 

spadajo pod zgoraj omenjene projektne teme, ne morejo prejeti točk v skladu z merilom za 

izbor 4 »Prispevek k projektnim temam«, zaradi česar je manj možnosti, da bodo sprejeti in 

financirani kot drugi upravičeni projekti podobne kakovosti, ki spadajo pod eno od projektnih 

tem. Opozarjamo, da mora predlog upoštevati vse zahteve, ki veljajo za določeno temo, da 

se lahko smatra kot projekt, ki je skladen s to temo. Najvišje število točk (10), ki se podeli v 

skladu z merilom za izbor 4 »Prispevek k projektnim temam«, se lahko dodeli izključno 

predlogom, ki so jasno in v celoti skladni z vsaj eno projektno temo; v primeru dveh 

projektnih tem se ocena avtomatično še ne zviša. Ni mogoče izbrati več kot dve projektni 

temi. S tem, ko prijavitelj ne izbere projektne teme, izjavlja, da predlog ne izpolnjuje določb 

nobene projektne teme in pritrjuje, da projekt ne bo prejel točk, ki se podeljujejo skladno z 

merilom za izbor 4. Poleg tega bodo pri ocenjevanju upoštevane samo teme, ki jih prijavitelj 

označi. Če projekt morda spada pod neko drugo projektno temo, ki ni bila označena ne bo 

ugotavljano. Za več podatkov se obrnite na »Vodnik za ocenjevanje projektnih predlogov za 

leto 2016«. 

 

 

 

2.3 LIFE Biotska raznovrstnost 

 

2.3.1 Splošen obseg 

 

Projekti LIFE Biotska raznovrstnost morajo prispevati k izvajanju ciljev in akcij Strategije EU 

za biotsko raznovrstnost do leta 2020, in sicer z namenom doseganja ciljev, predvsem 

glavnega cilja za 2020: »ustavitev izgube biotske raznovrstnosti in slabšanje ekosistemskih 

storitev v EU do leta 2020 ter njihova obnovitev, v kolikor je mogoče, skupaj s povečanjem 

evropskega prispevka k preprečevanju globalnega upadanja biotske raznovrstnosti«, poleg 

tistih, ki jih sicer pokriva LIFE Narava.  

 

Projekti LIFE Biotska raznovrstnost morajo biti skladni z nacionalnimi in/ali regionalnimi 

strategijami za biotsko raznovrstnost (kadar obstajajo). 

 

Projekti bi morali biti pripravljeni tako, da nudijo evropsko dodano vrednost v smislu 

pokritosti, koristi ohranjanja, ponovljivosti, prenosljivosti in transnacionalnega obsega. 
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2.3.2 Geografski obseg 

 

Projekti LIFE Biotska raznovrstnost ponavadi potekajo na kopenskem in/ali morskem ozemlju 

držav članic EU. To vključuje tudi francoske prekomorske dežele (FPD-je). Kljub temu je 

mogoče financirati akcije zunaj Unije (vključno s ČDO-ji), vendar mora prijavitelj v celoti 

pojasniti, zakaj so takšne akcije nujne za uresničitev okoljskih ciljev EU (npr. akcije za 

podporo Strategiji EU za biotsko raznovrstnost) in za zagotavljanje učinkovitosti ukrepov na 

ozemlju držav članic, na katerega se nanašajo pogodbe. 

 

 

 
2.3.3 Projektne teme 

 

V skladu z Večletnim delovnim programom LIFE za obdobje 2014–2017, imajo prednost 

naslednje projektne teme, ki se osredotočajo na izvajanje ciljev št. 2, 3, 4 in 5 Strategije za 

biotsko raznovrstnost: 

 

1. Projekti za izvajanje cilja št. 2 Strategije za biotsko raznovrstnost z integracijo akcij za 

ohranjanje in izboljšanje ekosistemov in njihovih storitev v dejavnostih javnega ali 

zasebnega sektorja z vzpostavitvijo zelene in modre infrastrukture ter obnovo 

degradiranih ekosistemov. Ti projekti morajo preizkušati in uporabljali pristope, 

namenjene: 

 

a. kartiranju in ocenjevanju (tudi vrednotenju) ekosistemov ter njihovih storitev19, kar bo 

prispevalo k prednostnim nalogam za obnovo, zeleni ali modri infrastrukturi ali pa 

preprečevanju neto nesreč20; oziroma21 

b. obnavljanju ekosistemov in njihovih storitev z uporabo okvirja prednostnih nalog pri 

obnovi22; oziroma 

c. razvoju metodologij za vrednotenje in plačilo ekosistemskih storitev23 (vključno z 

materialnimi in nematerialnimi storitvami); oziroma 

d. inovativnim shemam upravljanja, ki obravnavajo zlasti ekosistemske storitve, 

povezane z vodo, in bi lahko zagotovile morebitne mehanizme financiranja za 

uresničenje ciljev Strategije za biotsko raznovrstnost ter prispevale k ciljem Okvirne 

direktive o vodah24 in Direktive o poplavah25 

 

2. Projekti, ki izvajajo akcije proti invazivnim tujerodnim vrstam (skladno s ciljem št. 5 

Strategije za biotsko raznovrstnost oziroma z namenom doseganja ravni zaščite, ki je 

določena v deskriptorju 2 – Neavtohtone vrste Okvirne direktive o morski strategiji) z 

akcijami, ki preizkušajo in uporabljajo pristope namenjene: 

 

a. preprečevanju vnosa invazivnih tujerodnih vrst, zlasti z obravnavanjem poti 

nenamernega vnosa; 

b. vzpostavitvi sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja ter26; 

                                                
19

 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm 
20

 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/index_en.htm
 

21
 Uporabiti je treba eno od teh možnosti.

 

22
 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm , poglavje »Priorities for the restoration of 

ecosystems and their services in the EU« in 
23

 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/ 
24

 Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki vzpostavlja okvir za delovanje Unije na področju vodne politike 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF 
25

 Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta o oceni in upravljanju poplavnih tveganj
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:EN:PDF 
26

 Uporabiti je treba vse te možnosti 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:EN:PDF


 

25 

 

c. izkoreninjenju ali nadzoru naseljenih invazivnih tujerodnih vrst na ustrezni prostorski 

ravni. 

 

Ti projekti s svojimi akcijami obravnavajo tri korake (preprečevanje, zgodnje opozarjanje 

in hiter odziv ter izkoreninjenje/nadzor) v celovitem okviru, v primeru, ko je bil eden od 

korakov že obravnavan, pa so njihove akcije vsaj jasno umeščene v širši okvir, ki 

povezuje vse tri korake. Vzpostaviti jih je treba zaradi izboljšanja – ali uvedbe novih – 

tehničnih, upravnih ali pravnih okvirov na relevantni ravni; namenjene morajo biti 

preprečevanju obsežnejšega naseljevanja invazivnih tujerodnih vrst na območju EU. 

 

Tujerodne vrste so vrste, ki so vnešene na območje zunaj pretekle oziroma sedanje 

naravne razširjenosti, ki lahko preživijo in se tudi razmnožujejo. Vrste, ki se selijo 

zaradi podnebnih sprememb, se ne smatrajo kot tujerodne vrste. Tujerodne vrste 

postanejo invazivne, ko njihov vnos oziroma širitev ogroža biotsko raznovrstnost in 

ekosistemske storitve oziroma ima druge negativne posledice. Invazivne tujerodne 

vrste (ITV) so eden izmed petih največjih pritiskov, ki neposredno povzročajo izgubo 

biotske raznovrstnosti. Izgubljen rezultat, ki je posledica ITV, zdravstvenih posledic 

in izdatkov za odpravo škode, ki jo povzročijo ITV, je v EU že narasel na vsaj 12 

milijard EUR na leto v zadnjih 20 letih. Trgovanje z vrstami in drugimi dobrinami, kot 

tudi potovanja, so dejavniki, ki omogočajo vnos tujerodnih vrst v Evropsko unijo. Ti 

dejavniki se bodo samo še povečevali, zaradi česar se bo okrepila tudi grožnja, ki jo 

predstavljajo tujerodne vrste. 

 

Evropski pristop k reševanju problematike ITV je opisan v Predlogu Uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih 

tujerodnih vrst (COM(2013) 620 final, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0620:FIN:EN:PDF 

 

 

3. Projekti, namenjeni ogroženim vrstam, ki niso vključene v priloge k direktivi o habitatih, 

njihovo stanje na evropskih rdečih seznamih pa je »ogroženo« ali slabše 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/ index_en.htm) ali 

rdečem seznamu zveze IUCN za vrste, ki niso zajete na evropskih rdečih seznamih 

(http://www.iucnredlist.org/). 

 

S tem se odpre možnost za delo tudi na drugih ogroženih vrstah, ki niso navedene v 

Direktivi o habitatih. Istočasno to možnost omejuje na vrste, ki so na evropski oziroma 

svetovni ravni prepoznane kot ogrožene ali slabše. Drugače rečeno, predlog, ki 

vključuje vrsto, ki je lokalno ogrožena, vendar se ne pojavlja na referenčnih seznamih, 

financiranja zelo verjetno ne bo prejel. 
 
 

 

4. Pilotni ali predstavitveni projekti, ki se poslužujejo inovativnih načinov 

neposrednega in posrednega financiranja (kar vključuje javna in zasebna partnerstva, 

fiskalne instrumente, izravnave biotske raznovrstnosti itn.) za dejavnosti povezane z 

biotsko raznovrstnostjo v javnem in zasebnem sektorju. 

 

 

5.    Pilotni ali predstavitveni projekti, ki preizkušajo in nato izvajajo akcije za zeleno  

       infrastrukturo, osredotočene na: 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0620:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0620:FIN:EN:PDF
http://www.iucnredlist.org/
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a. inovativne tehnologije ter razvoj in uporabo tehničnih standardov, povezanih z njimi; 

b. ohranjanje ali obnovo ekosistemov v korist zdravja ljudi ali 

c. stroškovno učinkovite tehnologije in metode, ki v največji možni meri zmanjšajo vpliv 

obstoječe energetske in prometne infrastrukture na biotsko raznovrstnost s krepitvijo 

funkcionalnosti prostorsko povezanih ekosistemov. 

 

Zelena infrastruktura (ZI) je strateško načrtovano omrežje naravnih in polnaravnih 

območij, pri čemer so druge okoljske značilnosti zasnovane in upravljane tako, da 

opravljajo širok nabor ekosistemskih storitev. Vključuje zelene prostore (ali modre, če 

se nanaša na vodne ekosisteme) ter druge fizikalne značilnosti na kopenskih 

(vključno z obalnimi) in morskih območjih. Na kopnem je zelena infrastruktura prisotna 

v podeželskem in mestnem okolju. (Glejte COM (2013) 249 Final – Green 

Infrastructure (GI) – Enhancing Europe's Natural Capital: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0249:FIN:EN:PDF in tudi 

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm) 

 

Prijavitelji morajo zadovoljivo pojasniti, če njihovi predlogi spadajo pod največ dve ti projektni 

temi, in zakaj. 

 

Ta dokument ne izključuje možnosti oddajanja predlogov za teme, ki zgoraj niso navedene, a 

so kljub temu v pristojnosti in v skladu s cilji LIFE Biotska raznovrstnost. Opozarjamo, da 

predlogi, ki ne spadajo pod navedene projektne teme, ne bodo nagrajeni s točkami v skladu 

z merilom za izbor 4 »Prispevek k projektnim temam«, zaradi česar zelo verjetno ne bodo 

dosegli visoko skupno oceno. Opozarjamo, da mora predlog upoštevati vse zahteve, ki 

veljajo za določeno temo, da se lahko smatra da, je skladen s to temo. Najvišje število točk 

(10), ki se podeli v skladu z merilom za izbor 4 »Prispevek k projektnim temam«, se lahko 

dodeli izključno predlogom, ki so jasno in v celoti skladni z izbrano temo. Več kot dve 

projektni temi ni mogoče izbrati. S tem, ko prijavitelj ne izbere projektne teme, izjavlja, da 

predlog ne izpolnjuje določb nobene projektne teme in soglaša, da projekt ne bo prejel točk, 

ki se podeljujejo skladno z merilom za izbor 4. Poleg tega bodo upoštevane samo teme, ki jih 

prijavitelj omeni-označi. Če projekt morda spada pod neko drugo projektno temo, ki ni bila 

označena ne bo ugotavljano . Za več podatkov se obrnite na »Vodnik za ocenjevanje 

projektnih predlogov za leto 2016«. 

 

Opozarjamo, da je dobro, če projekti, ki ciljajo na temi 1 in 2, »preizkušajo in 

uporabijo« pristope; čeprav to še ne pomeni, da morajo biti projekti predstavitvene narave, 

sama uporaba že utečenih pristopov ne bo dovolj za izpolnjevanje zahtev teh dveh projektnih 

tem. 

 

Opozarjamo, da morajo biti projekti LIFE Biotska raznovrstnost, ki se nanašajo na temi 4 in 5, 

jasno predstavitveni oziroma pilotni projekti. 

 

Vsi predstavitveni in pilotni projekti morajo imeti oceno predlagane rešitve, ki je sestavni 

del projekta, kot tudi ambiciozno strategijo ponovljivosti, s katero se množijo učinki projekta 

in mobilizira širša uporaba predlaganih metod, ki presega komunikacijo in mreženje (za 

dodatne informacije glejte poglavje 2.4.3). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0249:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0249:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0249:FIN:EN:PDF
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 Najboljša praksa Demonstracija Pilot 

Projektna tema 1: 
izvajanje cilja 2 

Strategije za Biotsko 
raznovrstnost 

Da 
(če je preizkušena in 

uporabljena) 
Da Da 

Projektna tema 2: 
izvajanje akcij, ki 

ciljajo na invazivne 
tujerodne vrste 

Da 
(če je preizkušena in 

uporabljena) 
Da Da 

Projektna tema 3: ciljajo 
na ogrožene vrste, ki 

niso vključene v 
Direktivo o habitatih 

Da Da Da 

Projektna tema 4: 
Inovativni načini 

posrednega oziroma 
neposrednega 

financiranja 

Ne Da Da 

Projektna tema 5: 
akcije zelene 
infrastrukture 

Ne Da Da 

 

 

 

2.4 Kako pripraviti projektni predlog LIFE Narava oziroma LIFE 

Biotska raznovrstnost ? 

 

Pričakuje se, da so projekti zasnovani na takšen način, da lahko ključne projektne akcije 

potencialno ponovljive oziroma prenosljive, s čimer najkasneje ob koncu projekta zagotovimo 

dejansko ponovitev ali prenos predlaganih rešitev. Pri tem moramo upoštevati, da potencial za 

ponovljivost oziroma prenos projektnih rešitev presega samo razširjanje, prenos znanja in 

mreženje. Za več informacij prosimo preglejte poglavja 2.4.3 in 3.3.3. 

 

 

 
2.4.1 Obseg dejanskih akcij ohranjanja (»pravilo 25 %«) 

 

Vsaj 25 % celotnega proračuna za projekt LIFE Narava oziroma LIFE Biotska 

raznovrstnost mora vključevati »dejanske akcije ohranjanja« . 

 

Močno priporočamo, da projekti LIFE Narava in LIFE Biotska raznovrstnost vključujejo 

občutno več kot 25 % dejanskih akcij ohranjanja . Med ocenjevanjem predloga se lahko 

zgodi, da so nekatere akcije označene kot neupravičene, zaradi česar so nato tudi izključene 

iz projekta. Prijavitelj lahko nekatere akcije smatra kot dejanske (konkretne); vendar ni nujno, 

da se naročnik s tem strinja (npr. akcije povezane s popisi, vodniki za upravljanje,
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monitoring, komunikacija z deležniki itn. se ne smatrajo kot dejanske akcije). V primeru, da 

odstotek dejanskih akcij pade pod 25 %, se lahko na podlagi tega zavrne celoten projekt. 

 

Projektne akcije, usmerjenje v dejansko ohranjanje, morajo biti jasno prepoznane. Biti morajo 

100% dejansko ohranjevalne in ne paket dejanskega ohranjanja in drugih aktivnosti, razen 

če je proračun, ki je namenjen pod-akcijam, naveden jasno. 
 

Kaj so dejanske akcije ohranjanja? 

 

»Dejanske akcije ohranjanja« so v tem okviru aktivnosti, ki neposredno izboljšajo (oziroma 

upočasnijo/ustavijo/obrnejo negativni trend) stanje ohranjenosti / ekološke razmere ciljnih 

vrst, habitatov, ekosistemov oziroma ekosistemskih storitev. 

 

Pripravljalne akcije (npr. načrtovanje in priprava dejanskih akcij ohranjanja) in nakup / najem 

/ nadomestila za zemljišča so del teh 25 %, v kolikor so neposredno nujni za izvršitev 

dejanskih akcij ohranjanja v času trajanja projekta. 

 

Monitoring stanja populacij ponovno naseljenih vrst se smatra kot dejanska akcija ohranjanja 

aktivnost samo, če lahko monitoring preusmeri (vpliva na) potek akcij ponovne naselitve 

vrste. 

 

V izjemnih okoliščinah se lahko preventivni ukrepi (vključno z monitoringom), ki so nujni za 

zaznavanje in preprečevanje pomembnih groženj, zaradi katerih bi lahko prišlo do velike 

škode na ciljnem habitatu oziroma vrsti, smatrajo kot dejanski ukrepi, čeprav ne izboljšajo 

stanja ohranjenosti naravnega oziroma polnaravnega habitata, ekosistema oziroma 

prostoživeče vrste, ki so bili ciljani v času trajanja projekta. Te izjemne okoliščine so 

izpolnjene v sledečih primerih: 

 

- Predlog jasno dokazuje (npr. zapisi o predhodnih dogodkih, statistični podatki itn.), da 

sta možnost nastanka dogodka, ki se ga bi preprečilo, in resnost njegovih negativnih 

učinkov na naraven oziroma polnaraven habitat, ekosistem ali prostoživečo vrsto, 

visoka; 

- Vsi nujni ukrepi so v času trajanja projekta na mestu, s čimer je zagotovljeno, da bo 

protiukrep deloval, v kolikor pride do negativnega dogodka: takšen ukrep mora biti 

preizkušen v primernem merilu; 

- Upravičenec prepozna in pojasni morebitne negativne vplive preventivnih ukrepov, ki 

bi lahko prizadeli naravne ali polnaravne habitate, ekosisteme oziroma prostoživeče 

vrste: 

- Upravičenci se zavežejo, da bodo vsaj 3 leta po zaključku projekta vzdrževali in 

izvajali razvite mehanizme in ukrepe. 

 

Pravno varstvo se bo smatralo kot dejanska naravovarstvena aktivnost samo, če se v celoti 

izvede v času trajanja projekta.  

 

Akcije, s katerimi se želi vplivati na vedenje ključnih deležnikov (npr. kmetov, lovcev, ribičev 

in obiskovalcev), kar bi pripeljalo do posredne koristi za ciljna območja/vrste/habitate, se 

smatrajo kot dejanske akcije ohranjanja samo takrat, ko so izpolnjeni vsi sledeči pogoji:  

 

a) neprimerno vedenje predmetnih deležnikov močno ogroža ciljno 

območje/vrsto/habitat; 

b) glavni cilj akcije je spreminjanje vedenja navedenih skupin deležnikov na točno 

določen način, od česar bo habitat/vrsta imela jasno in prej določeno korist;  
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c) določeno vedenje se naj bi v času trajanja projekta spremenilo; 

d) akcija je dovolj natančno količinsko opredeljena (število ljudi, ki jih je akcija dosegla; 

% tistih, ki bodo svoje vedenje v času trajanja projekta pozitivno spremenili; ocena – 

če je mogoča – pozitivnega vpliva na ciljno vrsto/habitat ...); 

e) spremembo projekt natančno spremlja, s čimer se preverijo rezultati. 

 

Akcije upravljanja z obiskovalci (npr. ograje, poti) so lahko opredeljene kot dejanske akcije 

ohranjanja samo takrat, ko lahko predlog dokaže, da imajo obiskovalci že negativen vpliv na 

ohranitveno stanje ciljnih habitatov/vrst.  
 

Izjeme pri zahtevi o dejanskih akcijah 

 

Predlogi, ki namenjajo manj kot 25 % svojega proračuna dejanskim akcijam ohranjanja, so 

ponavadi izključeni. Pri projektih LIFE Narava kljub vsemu obstajata dve izjemi: 

 

 Projekti za določanje morskih območij: Projekti, ki se ukvarjajo s popisom in 

načrtovanjem, namenjenim določanju novih morskih območij Natura2000 stran od 

obale (bodisi na morju (offshore) ali v teritorialnih vodah) oziroma njihovih podaljškov, 

ne potrebujejo dejanskih akcij ohranjanja (za opredelitevtermina »offshore« v okviru 

morskih območij Natura 2000, se prosimo obrnite na 7. stran in poglavje 2.6 

dokumenta z naslovom »Smernice za vzpostavitev omrežja Natura 2000 v morskem 

okolju« - 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/marine_guidelines.p 

df). Kljub temu mora vsak tak predlog vsebovati zavezo pristojnega 

ministrstva/organa, da bo določil območje(-a) Natura 2000 še pred zaključkom 

projekta; pristojni organ mora biti projektni upravičenec (upravičenec koordinator 

oziroma pridruženi upravičenec). Določitev območja mora biti predmet točno 

določene projektne akcije; za izvajanje je odgovoren pristojni organ.

 

 Projekti po 11. členu: Projekti LIFE Narava, ki so namenjeni podpori in/ali 

nadaljnjem razvoju nadzora stanja ohranjenosti naravnih habitatov in vrst, ki jih 

pokrivata Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih (v luči 11. člena Direktive o 

habitatih), so oproščeni dejanskih akcij ohranjanja. V vseh takšnih primerih mora biti 

pristojni organ, ki je zadolžen za monitoring po 11. členu, projektni upravičenec 

(upravičenec koordinator oziroma pridruženi upravičenec). Takšna izjema ne more 

vključevati predlogov za redni monitoring oziroma za izključno lokalno izboljšanje 

monitoringa stanja. 

 

 

 

2.4.2 Ponavljajoče aktivnosti za upravljanje območij oziroma vrste 

 

Ponavljajoče upravljalne akcije je treba izvajati v intervalih (vsaj na letni ravni z namenom 

vzdrževanja stanja ohranjenosti vrste, habitata oziroma ekosistema.  

 

V skladu s splošnim pravilom o tekočih akcijah (glejte poglavje 1.6.12) tekoče ponavljajoče 

akcije na splošno veljajo za nesprejemljive (neupravičene). Tako na primer morebitni nadzor 

območja, redna košnja ali dolgoročni monitoring, ki so potekali že pred začetkom projekta, na 

splošno niso sprejemljivi oz. upravičeni.  

Nove ponavljajoče akcije so načeloma upravičene do financiranja v okviru projektov LIFE 

Narava in LIFE Biotska raznovrstnost. Do financiranja so predvsem upravičene ponavljajoče 

akcije, ki imajo jasno pilotno/predstavitveno vrednost. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/marine_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/marine_guidelines.pdf
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Vendar pa morajo projekti, ki predvidevajo ponavljajoče akcije, dovolj jasno dokazati 

dolgoročno trajnost in evropsko dodano vrednost predlaganih akcij. Prijavitelj se mora tako 

izrecno zavezati, da bodo projektni upravičenci tudi po zaključku projekta nadaljevali s 

ponavljajočimi akcijami, ki so se začele in izvajale v času projekta, pri čemer mora pojasniti, 

kako se bo to nadaljevanje financiralo. Izvajanje te zaveze bo preverjeno pred zadnjim 

plačilom, ko bo naročnik preveril, če se ponavljajoče akcije še vedno izvajajo dovolj redno, 

oziroma da so vsi upravni in proračunski pogoji izpolnjeni, s čimer je zagotovljeno, da se bo 

projekt v primernem času nadaljeval. V primeru, da ni nobenega zagotovila, da se bo 

ponavljajoča akcija nadaljevala tudi po koncu projekta, povezani stroški niso upravičeni do 

financiranja. 

 

 

 

2.4.3 Vrste akcij 

 

Pri pripravljanju predloga je treba razlikovati med sledečimi upravičenimi akcijami: 

 

 Pripravljalne akcije (Akcije A),

 Nakup/najem zemljišča in/ali nadomestila za pravice do rabe tal (Akcije B),

 Akcije ohranjanja (Akcije C),

 Monitoring učinka projektnih akcij (Akcije D),

 Akcije za komunikacijo in razširjanje (Akcije E),

 Vodenje projekta in napredek (Akcije F).

 

Če želimo, da so upravičeni do financiranja, morajo vse akcije izpolnjevati naslednja pogoja:  

 potreba po akciji mora biti jasno upravičena glede na projektne cilje; in

 zagotoviti je treba dolgoročno trajnost naložbe.
 
 

 

Pripravljalne akcije (Akcije A) 

 

Na splošno velja, da morajo vse pripravljalne akcije privesti do praktičnih priporočil in/ali 

informacij, ki se jih lahko izvaja in uporablja brez nadaljnjega pripravljalnega dela. Kjer 

izjemne pripravljalne akcije ne privedejo do neposrednega izvajanja med projektom, mora 

predlog vsebovati dovolj pojasnil, zavez in jamstev, s katerimi je njihovo popolno izvajanje 

zagotovljeno po projektu. Večina projektov vključuje pripravljalne akcije. 
 

 

Pripravljalne akcije: 

 

 morajo biti jasno povezane s ciljem oz. cilji projekta;

 morajo biti veliko krajše od trajanja projekta in se zaključiti veliko pred koncem 

projekta;

 ne smejo biti raziskovalne akcije, razen, če spadajo pod izjemo, ki je opisana pod 

točko 1.6.15 tega dokumenta;

 ne smejo biti popisi (monitoringi, inventarizacije) novih oziroma že obstoječih območij 

Natura 2000 (razen v primeru novih offshore morskih območij).





 

31 

 

Pripravljalne akcije lahko na primer vključujejo: 

 

 akcije, s katerimi se pripravijo akcije ohranjanja projekta (tehnično načrtovanje, 

postopki za pridobitev dovoljenj, posvetovanja z deležniki itn.); 

 pripravljanje osnutka načrtov upravljanja za območja Natura 2000;

 pripravljanje osnutkov, monitoring in pregledovanje strateških iniciativ, povezanih s 

cilji in akcijami Strategije za biotsko raznovrstnost (na nadnacionalni, nacionalni, 

regionalni oziroma lokalni ravni), ki se ne osredotočajo na omrežje Natura 2000;

 razvoj akcijskih načrtov ohranjanja za vrste/habitatne tipe iz Direktive o pticah in 

Direktive o habitatih; 

 razvoj akcijskih načrtov za invazivne tujerodne vrste, zlasti z obravnavanjem poti 

vnosa in širjenja, razvoj nadzornih sistemov ter sistemov zgodnjega obveščanja in 

hitrega odzivanja ;

 preliminarne študije, nujne za izboljšanje celovitosti in povezljivosti omrežja Natura 
2000.

 

Kadar so upravljalski načrti, akcijski načrti, strategije oziroma drugi podobni načrti sestavljeni 

ali spremenjeni v okviru projekta LIFE Narava oziroma LIFE Biotska raznovrstnost, morajo 

začeti zakonito delovati pred koncem projekta. V tistih državah članicah, kjer obstaja 

postopek za njihovo pravno sprejetje in/ali odobritev, se mora ta postopek zaključiti pred 

koncem projekta, drugače povezani nastali stroški ne bodo upravičeni. Prijaviteljem tako 

svetujemo, da ne vključujejo akcij za razvoj takšnih načrtov, razen če so prepričani, da bodo 

pravno veljavni še pred koncem projekta. Prijavitelj naj vključi časovnico, ki naj prikazuje 

kako in kdaj bodo razviti načrti postali pravno veljavni. 
 
 
 

Nakup/najem zemljišča in/ali nadomestila za pravice do rabe zemljišč 

(Akcije B) 

 

To vključuje: 

 nakup zemljišč in povezane stroške (npr. notarske stroške, davke itn.);

 dolgoročen najem zemljišč in povezane stroške;

 enkratno nadomestilo za pravico do rabe tal in povezane stroške. 

(Opomba: Kratkoročen najem in/ali nadomestila so do financiranja upravičena samo, če se 

uporabljajo za predstavitev pilotnih akcij – glejte, spodaj) 

 

Kakršne koli kupnine za zemljišča, nadomestila oziroma zakupnine, ki so plačane 

osebam javnega prava, niso upravičen strošek, z izjemo nadomestil oziroma 

kratkoročnih zakupnin lokalnim oblastem (tj. občinam itn.). 

 

Priporočamo, da lokalne oblasti dohodke od takšnih plačil ponovno vložijo v akcije ohranjanja 

oziroma ozaveščanja o omrežju Natura 2000 oziroma Strategiji za biotsko raznovrstnost. 

Predlogi, ki vključujejo zavezo ključnih lokalnih oblasti da bodo to tudi storile, bodo imeli 

možnost prejeti več točk za evropsko dodano vrednost med postopkom ocenjevanja projekta, 

zaradi česar imajo lahko večjo možnost, da so izbrani za sofinanciranje. 

 

 

a) Nakup zemljišča 

 

Upravičenost do povračila za vse stroške nakupa zemljišč je odvisna od spodnjih pogojev. 

Prijavitelj mora v svojem predlogu naslavljati vsak pogoj posebej, pri čemer mora 
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pojasniti, kako bo zadostil vsakemu pogoju pred začetkom projekta oziroma med trajanjem 

projekta. 

 

(i) Nakup zemljišča mora biti jasno povezan s projektnimi cilji. 

 

(ii) Kupljeno zemljišče mora prispevati k izboljšanju, vzdrževanju in obnavljanju 

celovitosti omrežja Natura 2000. 

 

(iii) Nakup zemljišča je edini ali stroškovno najučinkovitejši način za uresničevanje 

želenega cilja ohranjanja. 

 

(iv) Kupljeno zemljišče bo dolgoročno namenjeno uporabi, ki bo zasledovala cilje 11. 

člena Uredbe LIFE, in sicer z najbolj primerno obliko pravnega varstva.  

 

(v) Upravičenci morajo zagotoviti, da prodajna pogodba/notarska overitev in/oziroma 

vnos v zemljiško knjigo vključujejo jamstvo, da je namembnost zemljišča za 

nedoločen čas vezana na naravovarstveno dejavnost. Kjer obstajata obe možnosti 

(prodajna pogodba in vnos v zemljiško knjigo), se morajo upravičenci odločiti za tisto, 

ki nudi najmočnejšo dolgoročno zaščito. Opozorilo: upravičenci bodo morali 

najkasneje s končnim poročilom oddati izvod prodajne pogodbe in/ali vpisa v 

zemljiško knjigo, ki vključujeta zgoraj omenjeno jamstvo. V kolikor jima ne uspe 

dostaviti takšne dokumentacije, ne bodo upravičeni do ustreznega sofinanciranja 

stroškov nabave zemljišča in drugih povezanih stroškov. V državah, kjer bi bil vpis 

takšnega jamstva v zemljiško knjigo in v prodajno pogodbo nezakonit, lahko naročnik 

sprejme primerljivo jamstvo, v kolikor nudi enako stopnjo dolgoročne pravne zaščite.  

 

(vi) Zemljišče mora nabaviti eden izmed projektnih upravičencev, ki je bodisi uveljavljena 

zasebna organizacija (npr. naravovarstvena nevladna organizacija ali podobno) 

bodisi oseba javnega prava, ki je odgovorna za ohranjanje narave; po koncu projekta, 

mora ostati v lastništvu takšnega upravičenca. 

 

(vii) Predlog mora dokazati, da ima vsak upravičenec, ki bo opravil nakup zemljišča, vse 

potrebne kompetence in izkušnje na področju kupovanja zemljišč za naravovarstvene 

dejavnosti, in da je načrtovan cilj projekta realističen znotraj predlaganega časovnega 

okvira. 

 

(viii) V kolikor je nabavni organ zasebna organizacija, mora njegov statut vključevati 

določbo, po kateri bo zemljišče v primeru prenehanja delovanja preneseno na drugo 

pravno telo, ki povečini deluje na naravovarstvenem področju (npr. druga 

naravovarstvena nevladna organizacija oziroma primerna oseba javnega prava). 

 

(ix) Predlog mora vsebovati dokazilo, da je v zadevni regiji kupnina skladna s trenutnimi 

tržnimi cenami za takšno vrsto zemljišča. 

 

(x) Predložiti je treba dokazilo, da kupljeno zemljišče ni bilo v lasti javnega organa v 24 

mesecih pred datumom za prijavo projekta. 

 

(xi) V času trajanja projekta mora biti kupljeno zemljišče predmet točno določene 

obnovitve in/oziroma aktivnega upravljanja ali omejitev uporabe, ki presegajo 

zakonske obveznosti in obstoječe omejitve, katerih ni bilo mogoče uvesti brez nakupa 

zemljišča. Nakup zemljišča, ki je v odličnem stanju ohranjenosti (tj. ki ne potrebuje 
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obnavljanja oziroma posebnega upravljanja ali omejitev uporabe), je upravičen samo 

takrat, ko je strateškega pomena za projektne cilje.  
 
 
b) Dolgoročen najem zemljišča, nakup pravic in enkratna nadomestila 

 

Enaki pogoji, ki so navedeni zgoraj, veljajo tudi za te vrste plačil, kjer je primerno. Prijavitelj 

mora v predlogu naslavljati vsak pogoj posebej, pri čemer mora pojasniti, kako bo zadostil 

vsakemu pogoju pred začetkom projekta oziroma med trajanjem projekta. Najem mora biti 

sklenjen za dovolj dolgo obdobje, da se zagotovi trajnost naložbe za ohranjanje (npr. za 20 

let ali dlje). Glejte tudi Splošne pogoje Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE. 

 

 

c) Kratkoročen najem oziroma začasna nadomestila 

 

Najem zemljišča oziroma nadomestila, ki imajo kratek rok, za časa trajanja projekta, bodo 

izključno sprejemljiva, če so nujna za predstavitev pilotnih akcij, ki so namenjeni stanju 

ohranjenosti vrst, habitatov oziroma ekosistemov. Opozorilo: Končno poročilo za projekt 

bo moralo vsebovati tudi primerno obrazložitev stroškovne učinkovitosti plačil kratkoročnega 

najema (skladnost s trenutnimi tržnimi cenami za takšno vrsto zemljišča v obravnavani regiji). 

 

 

 

Akcije ohranjanja (Akcije C) 

 

Akcije ohranjanja morajo neposredno izboljšati (oziroma upočasniti/ustaviti/obrniti upadanje) 

stanje ohranjenosti / ekološke razmere vrst, habitatov, ekosistemov oziroma ekosistemskih 

storitev. Njihov vpliv mora biti merljiv in mora biti spremljan ter ocenjen med trajanjem 

projekta. 

 

Po zaključku projekta je treba zagotoviti dolgoročno vzdrževanje naložb, izvedenih v skladu s 

temi akcijami. Med drugim je treba v primeru akcij, ki se izvajajo na zemljiščih, ki ne 

pripadajo nobenemu upravičencu, zagotoviti ustrezen dogovor z lastnikom, v katerem se le-

ta zaveže, da ne bo izvajal akcij, ki bi ogrozile projektno vlaganje/obnovo. Takšen sporazum 

mora biti sklenjen za primerno dolgo obdobje (priporočeno za najmanj 20 let). Podpis takšnih 

sporazumov mora biti jasno naveden v opisu relevantnih akcij in v delu, kjer so navedeni 

»pričakovani rezultati«. 

 

V teh smernicah se akcije ohranjanja, ki so vezane na območje, razlikujejo od akcij, ki 

zadevajo vrste (niso vezani na območje). Akcije, ki so vezane na območje, so akcije na 

kopnem, ki se izvajajo na točno določenem območju, medtem ko so akcije, ki niso vezane na 

območje, neodvisni od točno določenega območja. Kljub temu imajo nekatere akcije, 

usmerjene k ohranjanju vrst, na primer ponovna uvedba in translokacija (glejte točko spodaj), 

tudi elemente, ki so vezani na območje. 

 

a) Akcije ohranjanja, ki temeljijo na območju, znotraj območij Natura 2000: 

 

Pri projektih LIFE Narava morajo akcije, ki ciljajo na ptičje vrste, potekati znotraj 

posebnih varstvenih območij; akcije, ki ciljajo na habitate oziroma vrste Direktive o 

habitatih, morajo potekati znotraj potencialnega območja pomembnega za skupnost 

(pSCI)/območja pomembnega za skupnost (SCI)/posebnega ohranitvenega območja 

(SAC). 
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Pri projektih LIFE Narava, akcije, ki ciljajo na vrste in habitate, ki se ne pojavljajo na 

Natura 2000 standardnem podatkovnem obrazcu (SDF) za območje, niso upravičene. 

Prijaviteljem svetujemo, da to pozorno preverijo. SDF obrazce lahko najdete na povezavi 

http://natura2000.eea.europa.eu/ (Opomba: ta javna stran se na splošno posodobi v nekaj 

mesecih po tem, ko Komisija od držav članic prejme podatke; kljub temu lahko v nekaterih 

primerih traja tudi do šest mesecev, da je stran posodobljena z najnovejšimi podatki). Kadar 

so vrste/habitati dejansko prisotni, vendar niso navedeni na SDF obrazcu, bomo lahko 

akcije, ki jih ciljajo, sprejeli samo, če predlog vsebuje tudi izjavo o zavezi pristojnega 

organa, v kateri se slednji zavezuje, da bo podatkovni obrazec posodobil še do konca 

projekta. 

 

Ko gre za projekte LIFE Narava, akcije ohranjanja, ki temeljijo na območju, ponavadi potekajo 

znotraj obstoječih določenih območij Natura 2000. Projekti LIFE Biotska raznovrstnost lahko 

vključujejo tudi akcije znotraj območij Natura 2000. 

 

Prijavitelj naj za vsako ciljno območje Natura 2000 priloži splošen opis in zemljevid območja 

(v prilogi), na katerem so označeni kraji, kjer bodo akcije potekale. Projektno območje bodo 

vsa območja Natura 2000, ki so obravnavana v projektu (zaradi tega ni treba še nadalje 

razmejiti projektnega območja znotraj območja Natura 2000, razen če za to obstajajo točno 

določeni razlogi). 

 

Prijaviteljem svetujemo, da preverijo, da robovi njihovih zemljevidov ustrezajo tistim, ki so 

javno dostopni v pregledovalniku za EU Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu). 

 

b) Akcije povezane z območjem zunaj območij Natura 2000, za izboljšanje 

ekološke koherence / povezljivosti omrežja Natura 2000: 

 

Te so lahko vključene v projekte, če so vsi sledeči pogoji izpolnjeni: 

 

(i) Obstajati morajo dokazi, da predvidena vlaganja prispevajo k »izboljšanju 

ekološke koherence omrežja Natura 2000«; 

(ii) Zagotovljeno mora biti jamstvo za dolgoročno vzdržnost teh naložb, in sicer v obliki 

zaveze, ki tem območjem zagotavlja najprimernejši pravni oziroma pogodbeni varstveni 

status pred zaključkom projekta, tj. prijavitelj mora v predlogu zagotoviti podrobne podatke o 

predlaganem naravovarstvenem statusu in pojasniti, zakaj je dovolj dober za zagotavljanje 

dolgoročne vzdržnosti vlaganj; 

(iii) Državna omrežja Natura 2000 je dovolj primerna za vrste/habitate, ki jih cilja projekt. 

 

Stanje zavarovanega območja izjemoma ni zahtevano za območja, na katerem se bo 

nahajala infrastruktura, ki bo imela vlogo koridorjev za migracijo živali (npr. ekodukti, 

prehodi za ribe), s čimer se bodo povečale možnosti za migracijo živali, v kolikor so izpolnjeni 

vsi sledeči pogoji: 

 

(i) prijavitelj v predlogu pojasni, kako ciljna populacija vrste že uživa vse prednosti 

primerne uvrstitve v omrežje Natura 2000, vezane na njena gnezdišča, območja 

prehranjevanja in/ali počivališča; 

 

(ii) prijavitelj v predlogu ponudi dovolj dokazil, da je bodoča uporaba in vzdrževanje 

infrastrukture podprta z ustreznim načrtom za rabo tal, pripravljenim na najbolj 

relevantni upravni stopnji.  

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/
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c) Druge ohranitvene akcije zunaj Natura 2000 

 
Projekti LIFE Biotska raznovrstnost lahko vključujejo akcije ohranjanja, ki temeljijo na 
območju, vendar niso del omrežja Natura 2000. 
 

Projekti LIFE Narava lahko izjemoma vključujejo akcije za izboljšanje stanja ohranjenosti 

vrst, ki so naštete v Prilogi IV, a ne v Prilogi II, Direktive o habitatih. Stroški akcij 

ohranjanja, ki temeljijo na območju, za ohranjanje vrst iz Priloge IV, ki niso navedene v 

Prilogi II, niso odvisni od tega, če ima ciljno zemljišče status območja Natura 2000. Kljub 

vsemu pa je treba ponuditi jamstvo za vzdržnost takšnih vlaganj, in sicer v obliki zaveze, da 

bodo ta območja pridobila najprimernejši pravni varstveni status še pred zaključkom 

projekta. Ko prijavitelj oddaja predlog, mora navesti tudi podrobne podatke o predlaganem 

naravovarstvenem statusu in pojasniti, zakaj meni, da je primeren za zagotavljanje 

dolgoročne trajnost vlaganj. V tem primeru nakup zemljišča ni mogoč. 
 
 

d) Ponovna naselitev vrst in drugi ohranitveni vnosi /translokacije 

 

Dejanske akcije ohranjanja za ponovno naselitev oziroma translokacijo vrst so lahko deležne 

financiranja samo, ko projektni predlogi izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje. 

 

Prijavitelj mora v predlogu naslavljati vsak pogoj posebej, pri čemer mora pojasniti, 

kako zadosti vsakemu pogoju. 

 

V primeru ponovne naselitve in drugih ohranitvenih projektov in akcij za translokacijo mora 

predlog dokazati, da zadošča vsakemu od sledečih pogojev:  

 

(i) akcije so upravičene, pri čemer se na podlagi analize stroškov in koristi pričakuje, da 

bodo imeli kvantitativno naravovarstveno korist, poleg tega se na podlagi natančne 

analize tveganja in izvedljivosti pričakuje, da imajo veliko možnost za uspeh; 

 

(ii) ponovno naseljeni/translocirani organizmi se bodo verjetno lahko uspešno spopadli z 

novimi patogeni in stresom na ciljnem območju, hkrati so možnosti za prenos novih 

patogenov na ciljno območje čim manjše;  

 

(iii) ocenjene so bile alternative ponovni naselitvi/translokaciji in izkazalo se je, da so 

manj učinkovite oziroma izvedljive, zaradi česar bi težje dosegli jasno zastavljene 

cilje ohranjanja glede ponovne naselitve/translokacije; 

 

(iv) akcije zadevajo območja, kjer so bili vzroki za izumrtje vrst odpravljeni; 

 

(v) odstranitev posameznikov iz njihovega trenutnega habitata, z namenom ponovne 

naselitve, pride v poštev samo, če se s tem ne ogroža prostoživeče populacije oz. 

populacije v ujetništvu; 

 

(vi) akcije zadevajo območja, kjer habitati in podnebje v bližnji prihodnosti ponujajo 

pogoje, v katerih lahko populacija vrste tudi preživi; 

 

(vii) predhoden dogovor med vsemi vključenimi strankami (npr. organom pristojnim za 

donatorsko populacijo in upravljavcem območja ponovne poselitve) je bil zaključen in 

primerno zapisan; 
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(viii) akcije ciljajo samo na območja, kjer je odnos lokalnega prebivalstva do ponovne 

poselitve ugoden, oziroma kjer obstaja razumno pričakovanje, da bo prebivalstvo 

tekom projekta ponovno poselitev sprejelo; 

 

(ix) bodisi so 

o organizmi ponovno naseljeni le na območja, kjer so se prej pojavljali 

bodisi se 

o organizmi namenoma poselijo/translocirajo zunaj svojih avtohtonih območji, s 

čimer preprečimo izumrtje populacij ciljnih vrst, in sicer tam, kjer se oceni, da 

bi bilo vrste pred trenutnimi ali prihodnjimi grožnjami težje zaščititi kot na 

alternativnih lokacijah, oziroma ponovno vzpostavimo ekološko funkcijo, ki 

se je izgubila z izumrtjem, in sicer z vnosom organizmov, ki so bližnji 

sorodniki izumrle vrste in znotraj istega rodu, pri čemer so del najbližje in kar 

se da podobne razpoložljive populacije (v smislu genetike, ekologije itn.) 

 

V primeru takšnega ohranitvenega vnosa/translokacije vrste je treba 

zanesljivo oceniti, da predstavlja majhno tveganje. 

 

(x) Predlog mora vsebovati pripravljalno fazo, fazo ponovne naselitve in fazo 

spremljanja, kot tudi izhodno strategijo – v primeru, da translokacija/ponovna 

naselitev ne gre po načrtu. 

 

V projektih LIFE Narava velja, da so projekti in akcije ponovnih vnosov in drugi projekti in 

akcije naravovarstvene naselitve/translokacije, ki se nahajajo zunaj obstoječih območij 

Natura 2000, do financiranja opravičeni samo, če predlog izpolnjuje vse naslednje pogoje: 

 

(xi) vključuje zavezo pristojnega organa za določanje območij Natura 2000, da bo 

ključna razmnoževalna in prehranjevalna območja (ponovno) 

naseljene/translocirane populacije še pred koncem projekta označil kot območja 

Natura 2000 (v kolikor je bila (ponovna) naselitev/translokacija uspešna); 

 

(xii) zagotovi, da je pristojni organ za določanje območij Natura 2000 udeleženec pri 

projektu (udeleženec koordinator oziroma pridruženi udeleženec). Predlog mora 

vsebovati tudi specifično akcijo, ki jo izvede pristojni organ za razglasitev. 

 

Dodana vodila glede ponovne naselitve in ohranitvene translokacije so na voljo v sledečem 

dokumentu: 

 

http://www.issg.org/pdf/publications/RSG_ISSG-Reintroduction-Guidelines-2013.pdf 

 

e) Akcije, ki zadevajo vrste (in niso nujno vezane na območje) 

 

i. Akcije ohranjanja, ki zadevajo vrste in so osredotočene na vrste v direktivah o pticah / 

habitatih 

 

To zadeva vse akcije, razen akcij, ki so vezane na območje, ki so nujno potrebne za 

izboljšanje ohranitvenega stanja vrst, ki ga pokriva Direktiva o pticah (Priloga I oziroma II 

oziroma redne ptice selivke) oziroma Direktiva o habitatih (Priloga II, IV oziroma V). Takšne 

akcije se morajo jasno ločevati od tistih, ki zadevajo varstvo območij, in se lotiti pomembnih 

naravovarstvenih izzivov. Prijavitelji morajo v predlogu podrobno razložiti načrtovane 

akcije ohranjanja in zakaj je takšne akcije treba uporabiti v povezavi s ciljnimi 

http://www.issg.org/pdf/publications/RSG_ISSG-Reintroduction-Guidelines-2013.pdf
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vrstami; ustvarjati morajo tudi jamstva in zagotovila, da bodo opravljena vlaganja 

dolgoročno vzdrževana. Takšni projekti lahko med drugim vključujejo: 

 

 akcije, ki so povezani z neposrednim varstvom živalskih vrst pred nenamernimi 

oziroma naključnimi motnjami, zbiranjem, lovljenjem, zastrupljanjem oziroma 

ubijanjem. Ti lahko še posebej zadevajo široko poseljene oziroma mobilne vrste, za 

katere samo določanje območij Natura 2000, skupaj z ohranjanjem in upravljanjem 

območij, še ni dovolj za zagotavljanje dobrega stanja ohranjenosti. To lahko na 

primer zadeva akcije za odstranjevanje oziroma modifikacijo tehničnih naprav ali 

infrastrukture, kot so električni vodi, ribiška oprema itn.;



 akcije za bojevanje proti invazivnim tujerodnim vrstam oziroma blaženje 

negativnega vpliva podnebnih sprememb, v kolikor koristijo vrstam, ki so 

obravnavane v projektu.



ii. Akcije ohranjanja ex situ 

To so akcije, kot so razmnoževanje v ujetništvu, semenske banke itd., vključujejo lahko 

vlaganja v infrastrukturo/opremo. Ohranjevanje ex situ mora v času projekta biti 

povezano s ponovno naselitvijo, da je upravičeno in da se šteje kot dejanska 

akcija ohranjanja. V izjemnih primerih bodo tudi ta vlaganja imela možnost pridobiti 

financiranje brez ponovne naselitve vrste, vendar je treba navesti jasno pojasnilo, zakaj 

je ohranjanje ex situ trenutno edina možna/koristna akcija ohranjanja za točno določene 

vrste. 

 

iii. Druge ohranitvene akcije, ki zadevajo vrste in so osredotočeni na vrste, ki niso 

omenjene v direktivah o pticah / habitatih 

Takšne akcije so možne za projekte LIFE Biotska raznovrstnost (glejte poglavje 2.3.3 

zgoraj o projektnih temah). 

 

 

 

Monitoring vpliva projektnih akcij (Akcije D – obvezno) 

 

Vsak projekt bo moral poročati o rezultatih in vplivu projekta. Projektni predlog bo tako 

moral predvideti akcije monitoringa, ki bodo takšno poročanje olajšali; postavili bodo 

izhodiščna stanja in izvajal monitoring napredka in rezultate vseh akcij, ki prispevajo k 

zaustavljanju in zmanjševanju izgube biotske raznovrstnosti, kar vključuje podporo 

omrežja Natura 2000 in spopadanje z degradacijo ekosistemov. 

 

Akcije ohranjanja (Akcije C) morajo predvsem pripeljati do merljivega izboljšanja stanja 

ohranjenosti vrst/habitatov oziroma problema biotske raznovrstnosti, ki jih obravnava 

projekt. Monitoring teh učinkov bi moralo potekati tekom celotnega projekta, pri čemer 

morajo biti rezultati redno ocenjeni. Tako mora imeti vsak projektni predlog, vključno z 

akcijami, ohranjanja primerno količino monitoringa, s katerim se meri vpliv na 

obravnavane vrste/habitate/biotsko raznovrstnost. 

 

Pilotni/predstavitveni projekti morajo imeti poleg tega jasen seznam akcij za ocenjevanje 

glavnih ugotovitev in rezultatov projekta, kar vključuje stroškovno učinkovito ponovljivost 

oziroma prenosljivost akcij in rezultatov ter akcije, s katerimi se zagotavlja ponovljivost 

oziroma prenos uspešnih pilotskih/predstavitvenih akcij. Predlogi, ki v tem pogledu niso 

zadovoljivi, ne bodo pilotski/predstavitveni.  
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Monitoring vpliva projekta bi moral ekipi, ki upravlja projekt, omogočiti, da bodisi potrdi 

ustreznost razvitega načina za spopadanje s specifičnimi problemi in grožnjami, ali pa da te 

načine postavi pod vprašaj in razvije nove, ki se, v kolikor je možno, uporabijo že v času 

trajanja projekta. Ob zaključku projekta bi upravičenci morali imeti dovolj podatkov za 

merjenje doseženega napredka, in sicer vpliv projekta na ciljne vrste/habitate oziroma na 

ciljni izziv glede biotske raznovrstnosti. 

 

Vsak projekt bo moral poročati o rezultatih in vplivu projekta, pri čemer bo treba upoštevati 

LIFE kazalnike uspešnosti (dodatna navodila so na voljo pod poglavjem 3.3.3). Ti kazalniki 

bodo prispevali k ocenjevanju vpliva projekta LIFE. 

 

Vsi merjeni kazalniki morajo biti usklajeni s preučevanim problemom ohranjanja oziroma 

biotske raznovrstnosti in z vrsto dejavnosti, ki so načrtovane v času trajanja projekta. Oceniti 

je treba začetno stanje, ko se projekt začne; nato je treba začetno stanje redno primerjati z 

doseženim napredkom. 

 

Vsak predlog, ki vsebuje dejanske akcije ohranjanja, mora vključevati tudi dve ločeni akciji, s 

katerima se oceni družbeno-gospodarski vpliv projektnih akcij na lokalno gospodarstvo in 

prebivalstvo, in za ocenjevanje vpliva projekta na ekosistemske funkcije. Te ocene je treba 

priključiti končnemu poročilu. Primeri ocen so: posredna oziroma neposredna rast 

zaposlenosti, krepitev drugih dejavnosti (npr. ekoturizem), ki predstavljajo dodaten vir 

zaslužka, zmanjšanje socialne in ekonomske osamitve, povečanje ugleda območja/regije, 

zaradi česar se poveča tudi vitalnost lokalne skupnosti (še posebej na podeželju). Idealno se 

stroškovne prednosti predlaganih rešitev ocenijo in razširijo ob koncu projekta, tako da lahko 

drugi deležniki, ki imajo podobne namene in se znajdejo v podobni situaciji, najdejo storitve, 

uporabljene drugod, ki so ekonomsko zanimive, s čimer so dodatno motivirani, da jih 

prevzamejo. 

 

Direktne povezave med projektnimi ukrepi in ključnimi nudenimi ekosistemskimi storitvami, 

kot so skladiščenje ogljika, čiščenje vode, opraševanje, itn., je treba jasno oceniti. Vpliv 

projektnih akcij, ki so usmerjeni v obnavljanje večfunkcijskih ekosistemov, kot so reke, 

poplavne površine, gozdovi, šotišča oziroma barja, je treba čim bolje oceniti v ekonomskem 

smislu (monetarno; v kolikor to ni mogoče, je treba opraviti kvalitativno oceno). Vsi bi morali 

biti kar se da skladni z metodologijo Kartiranja in ocenjevanja ekosistemov in njihovih storitev 

(MAES), ki velja na ravni celotne EU v skladu z akcijo 5 Strategije o biotski raznovrstnosti 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm 

 

 

 

Akcije za komunikacijo in razširjanje ( Akcije E – obvezno) 

 

Nekateri komunikacijski izdelki projekta so nujni za najboljše prakse, kot tudi za 

predstavitvene in pilotne projekte (projektna spletna stran, označevalne table, uporaba 

logotipov LIFE / Natura 2000 itd.), zaradi česar jih je v okviru predlogov treba tudi vključiti kot 

rezultate akcij E. 

 

Projekt z najboljšimi praksami mora vsebovati primerno količino komunikacijskih in 

razširjevalnih akcij. Slednji ponavadi vključujejo: 

 informacijske aktivnosti za splošno javnost in deležnike za lažje izvajanje projekta; 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
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 javno osveščenost in razširjanje akcij, ki so usmerjeni k oglaševanju projekta in 

njegovih rezultatov, tako javnosti kot drugim deležnikom, ki bi lahko koristili projektne 

izkušnje;

 aktivnosti za osveščanje o omrežju Natura 2000 (obvezno za projekte, ki potekajo na 

območjih Natura 2000).
 
V kolikor predlog vključuje razvoj splošnih vodil za vzpostavljanje upravljalnih načrtov za 

območja/habitatne tipe/vrste Natura 2000 oziroma vodila za njihovo praktično upravljanje, 

mora biti izkazana potreba po takšnih vodilih; dokazati je tudi treba, da takšna vodila že ne 

obstajajo; treba je določiti ciljno »publiko« in način, kako bodo vodila prejeli. 

 

V kolikor predlog vsebuje tudi vzpostavitev majhne infrastrukture za obiskovalce, proračun 

za to postavko ne sme preseči 10 % proračuna, ki je v proračunu predloga namenjen 

konkretnim akcijam; poleg tega mora biti postavka dobro obrazložena in stroškovno 

učinkovita, drugače bo ta infrastruktura odstranjena iz predloga med pregledovalno fazo. 

 

Projekti morajo poleg tega vključevati akcije– poleg razširjevanja in mreženja –, ki se 

osredotočajo na podvojitev in prenos metod/tehnik, ki so se uporabile v okviru projekta, na 

druge regije, države oziroma kontekste. 

 
Predvsem pilotni in predstavitveni predlogi morajo vključevati obsežen nabor akcij za 

ocenjevanje in podvojitev rezultatov projekta, s čimer so doseženi rezultati aktivno 

preneseni na deležnike, ki lahko te metode/rešitve/opažanja tudi uporabijo. Predlogi, ki v tem 

pogledu niso zadovoljivi, ne bodo pilotski/predstavitveni. Drug ključen, a hkrati drugačen 

element, je aktivno mreženje z drugimi deležniki (skupaj z aktivnim širjenjem), ki bi te 

rezultate lahko uporabili. 

 

Pilotni in predstavitveni projekti bi tako ponavadi morali vključevati 3 različne vrste akcij: 

 

 aktivnosti za informiranje in osveščanje o projektu, usmerjeno k javnosti in 

deležnikom. Dobro je, če se te akcije začnejo že bolj na začetku projekta.



 več akcij za razširjanje, ki so usmerjene v prenos rezultatov in spoznanj tistim 

deležnikom, ki bi izkušnje, pridobljene s projektom, lahko s pridom uporabili in 

sami uvedli akcije, ki so bile preizkušene v okviru projekta. Te akcije bi se načeloma 

morale začeti šele takrat, ko je preizkušena metoda/tehnika tudi ovrednotena. Morale 

bi se nadaljevati dovolj dolgo, saj so tako rezultati in spoznanja že dobro razširjena, 

enkrat ko se projekt zaključi.

 

 Ponovitvena strategija, ki vključuje tudi naloge, s katerimi se okrepi vpliv projekta in 

mobilizira širši prevzem v času trajanja projekta in po njem. To presega ponavljanje in 

mreženje ter vključuje pripravo podlage, da se tehnike, metode in strategije, ki so bile 

v projektu razvite ali uporabljene, uporabijo drugje v praksi. Sledeče aktivnosti so 

primer, kako lahko zagotovimo ponovljivost in prenosljivost projektnih akcij:

1. Priprava analize, kako se predlagana rešitev oziroma metoda lahko uporabi na 

ostalih geografskih področjih in drugih habitatih oziroma na drugih vrstah, pri 

čemer so predmetni deležniki neposredno vključeni. 

2. Priprava poslovnih primerov, s čimer se lahko rešitev lažje prenese drugam. 

3. Prepoznavanje in aktivno vključevanje ter sodelovanje s specifičnimi in dobro 

usmerjenimi subjekti, ki želijo predlagano rešitev/metodo ponoviti (podvojiti). 
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Obseg možnih akcij za obe obliki komunikacijskih aktivnosti je velik (medijsko delo, 

organizacija dogodkov za lokalno skupnost, didaktično delo v bližnjih šolah, seminarji, 

delavnice, brošure, letaki, bilteni, DVD-ji, strokovni članki ...) in predlagani morajo skupaj 

sestavljati enovit paket. 

 

Vsaka akcija mora jasno opredeljevati svoje ciljno občinstvo; od njega se mora pričakovati, 

da ima občuten učinek. Dobro je, če se te akcije začnejo že bolj na začetku projekta, da so 

učinkovite. 

 

Organizacija obsežnih in dragih znanstvenih konferenc oziroma financiranje velikih 

infrastrukturnih objektov za obiskovalce, ne more biti deležno financiranja. 

 

Vsak predlog mora vključevati akcijo z naslovom »Mreženje z ostalimi LIFE in/ali ne-LIFE 

projekti«. Ta mora vključevati obiske, sestanke, izmenjavo informacij in/oziroma druge 

aktivnosti mreženja, in sicer s primernim številom drugih relevantnih projektov LIFE (ki so še 

v teku oziroma zaključeni). Vključuje lahko tudi podobne izmenjave z drugimi ne-LIFE 

projekti in/oziroma sodelovanje v informacijskih platformah, ki so povezane s projektnimi cilji 

(tudi na mednarodni ravni, kjer je upravičeno). 

 

Glejte Splošne pogoje Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE, kjer so na voljo 

vse podrobnosti o komunikacijskih in razširjevalnih zahtevah. Spletna stran LIFE 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm ima tudi podrobne nasvete o 

komunikacijskih in širitvenih akcijah, predvsem LIFE Natura: Communicating with 

stakeholders and the general public – Best practices examples for Natura 2000 and the 

guidelines on how to design a LIFE web-site. 

 
 
 

Vodenje projekta (Akcije F – obvezno) 
 

 

Vsak projektni predlog mora vsebovati primerno količino akcij, ki so usmerjene v vodenje 

projektov in nadzorovanje kakovosti projektov. To ponavadi vključuje vsaj vse sledeče akcije 

in povezane stroške: 

 

 Aktivnosti vodenja projektov, ki jih opravljajo udeleženci in s katerimi vodijo projekt 

(upravni, tehnični in finančni vidiki), izvajajo monitoring njegovega napredeka in 

upoštevajo LIFE obveznosti o poročanju. Tehnično vodenje projektov se lahko 

deloma odda zunanjemu izvajalcu, ob tem da upravičenec koordinator obdrži 

vsakodnevni nadzor nad projektom. Predlog mora jasno opisati, kako bo tak nadzor 

zagotovljen. Struktura projektnega vodenja mora biti predstavljena jasno (kar 

vključuje organizacijsko shemo in podrobnosti o odgovornostih vsake vključene 

osebe ter organizacije). Zelo priporočljivo je, da ima osebje, ki je zadolženo za 

vodenje projekta, predhodne izkušnje s projektnim vodenjem. Zelo je priporočljivo, 

da je vodja projekta zaposlen za polni delovni čas. V kolikor koordinator oziroma 

vodja projekta tudi neposredno prispeva k izpeljavi določenih akcij, je treba ustrezen 

del stroškov za njegovo/njeno plačo pripisati tudi tem akcijam. 

 Usposabljanje, delavnice in sestanki za osebje projektnih upravičencev, v kolikor so 

potrebni za doseganje projektnih ciljev.

 Obvezna akcija: vsak predlog mora vključevati akcijo, s katero se zberejo ustrezni 

podatki za zapolnitev tabel s kazalniki (kvantitativnim in kvalitativnimi), ki jih je treba 

oddati skupaj s poročilom o napredku, z vmesnim poročilom in s končnimi poročili. Ti 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/natcommunicat_lr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/natcommunicat_lr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/documents/website.pdf
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kazalniki bodo prispevali k ocenjevanju vpliva projekta LIFE glede na skupne cilje 

Programa LIFE, in sicer v skladu z Uredbo in Večletnim delovnim programom za 

obdobje 2014–2017.
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3. Prijavni obrazci 
 

3.1 Struktura 

 

Predlogi so strukturirani na naslednji način27: 
 

 Administrativni obrazci (Obrazci A)



- Obrazec A1 – Splošne informacije o projektu 

 

- Obrazec A2 – Upravičenec koordinator 

 

- Obrazec A3 - Izjava upravičenca koordinatorja 

 

- Obrazec A4 - Izjava in pooblastilo pridruženega upravičenca 

 

- Obrazec A5 - Pridruženi upravičenec 

 

- Obrazec A6 - Sofinancerji 

 

- Obrazec A7 - Drugi oddani predlogi za sofinanciranje EU 

 
- Obrazec A8 – Izjave o podpori 

 

 

 Vsebinski obrazci


- Obrazec B1 – Kratek opis projekta 

 
- Obrazec B2a – Splošen opis področja(-ji) / območja(-ji), ki so cilj projekta 

 
- Obrazec B2b – Zemljevid splošne lokacije projektnega območja 

 
- Obrazec B2c – Opis vrst / habitatov / izziva glede biotske raznovrstnosti, ki jih 

cilja projekt 
 

- Obrazec B2d – Naravovarstveni problemi in grožnje ter dosedanja prizadevanja 

za ohranitev vrst / habitatnih tipov 
 

- Obrazec B3 
 

- Obrazec B4 – Vključeni deležniki in ciljna publika za projekt 
 

 Obrazec B5 - Pričakovane ovire in tveganja in strategija reševanja 

 

 Obrazec B6 - Kontinuiteta/vrednotenje in dolgoročna trajnost projektnih 

rezultatov po koncu projekta 

                                                
27

 Glejte Prilogo 3, ki opiše, kako predlog pripravite po spletu s pomočjo eProposal Tool 



 

43 

 

 Podroben tehnični opis predlaganih akcij  (Obrazci C)
 

- Obrazec C0 - Seznam vseh akcij 

 
- Obrazec C1 

 
A. Priprava načrtov upravljanja in / oziroma akcijskih načrtov 

  
B. Nakup/najem zemljišča in/ali nadomestila za pravice do rabe 

  
C. Akcije ohranjanja 

 
D. Monitoring učinka projektnih akcij (obvezno) 

  
E. Ozaveščanje javnosti in razširjanje rezultatov 

  
F. Vodenje projekta (obvezno) 

 

- Obrazec C2 – Načrt poročanja 
 
 

 Finančni prijavni obrazci


 Obrazec F1 - Neposredni stroški osebja 

 
 Obrazec F2 - Potni stroški in stroški za dnevnice 

 
 Obrazec F3 - Stroški zunanje pomoči 

 
 Obrazec F4.a - Stroški za infrastrukturo 

 
 Obrazec F4.b - Stroški za opremo 

 
 Obrazec F4.c - Stroški za prototipe 

 
- Obrazec F5.a – Nakup zemljišč 

 
- Obrazec F5.b – Zakup zemljišč 

 
- Obrazec F5.c – Kompenzacijska plačila 

 
 Obrazec F6 - Stroški potrošnih dobrin 

 
 Obrazec F7 - Drugi stroški 

 
 Obrazec F8 –Režijski stroški 

 
 Form FC – Finančni prispevki 

 

Podrobnosti o tehničnih in finančnih prijavnih obrazcih so na voljo v poglavjih 3.3 in 3.4 . 
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3.2 Splošna pravila 

 

- Za uporabo brskalnikov se priporoča Firefox in/ali Internet Explorer 11. 

 

- Za vnos podatkov predloga, uporabite način »Uredi«; način »Pogled« je prav tako na 

voljo in med pripravo predloga lahko enostavno preklapljate med načinoma. 

 

- Podatke lahko vnašate neposredno v polja za besedilo ali jih skopirate in prilepite v 

osnovni obliki pisave; opozoriti bi želeli, da zaradi varnostnih razlogov morda ni 

povsem mogoče prekopirati besedila iz urejevalnika Word ali strani html, zato so 

osnovni urejevalniki besedil, kot je Notepad, bolj primerni za ta namen. 

 

- Vselej pritisnite na polje »Shrani«, preden nadaljujete z naslednjim obrazcem. 

 

- Vsa polja za besedila dopuščajo vnos omejenega števila znakov - te omejitve so 

jasno označene. Opozarjamo, da se zavoljo omogočanja tiskanja besedila, 

vnesenega v velika polja, v obliki pdf, lahko uporabljajo samo naslednje funkcije za 

oblikovanje besedila: odebeljeno, poševno in podčrtano. Samo preprosti seznami 

(preprosto oštevilčevanje 1,2,3, A, B, C itn. ali vrstične oznake) bodo prikazani 

pravilno. Če morate vstaviti razpredelnice, jih ne vstavljajte v polje za besedilo, 

temveč uporabite funkcijo »Dodaj sliko«, na voljo na koncu večine obrazcev. 

 

- Polja, označena z rdeče obarvano zvezdico *, se nanašajo na obvezne podatke in 

morajo biti izpolnjeni; ob potrditvi predloga se bodo pojavila sporočila o napaki, če so 

obvezna polja prazna. 

 

- Podatki med različnimi tehničnimi in finančnimi obrazci so neločljivo povezani, zato 

jih je potrebno načeloma ročno vnašati samo enkrat in se nato avtomatično 

prenesejo v druge relevantne obrazce skozi celotno prijavo. 

 

- Onemogočena polja ne morejo biti izpolnjena ročno, saj se potrebne informacije 

izpišejo oziroma se izračunajo iz drugih obrazcev. 

 

- Mogoče bo dodajati datoteke (npr. zemljevide, grafe, razpredelnice, fotografije) v 

določenih formatih, kjer se pojavljajo naslovi »Zemljevidi«, »Slike« ali »Izjava«; 

omogočeni formati so png, jpg, tif, gif, bmp; maksimalna velikost datotek je 2 MB. 

 

- Vse datume je potrebni vnesti v obliki DD/MM/LLLL ali uporabite funkcijo koledarja, 

kjer je ta na voljo. 

 

- Vašo prijavo si lahko kadar koli ogledate kot pdf dokument s klikom na polje 

»Zahtevaj pdf«, ki je v orodju eProposal na voljo v sekcijah »Izvozi predlog« ter 

»Priloge«. Ko je pdf verzija vašega predloga pripravljena, boste prejeli elektronsko 

sporočilo, ki vam bo omogočilo takojšen prenos, ali oz. jo prenesete iz orodja 

eProposal z izbiro funkcije »Izvozi predlog« in »Priloge« (ne pozabite »osvežiti« 

strani s pritiskom tipke F5). 

 

- Vsebino vašega predloga je mogoče tudi izvoziti za delo brez internetne povezave: 

O obrazce B in C v dokument Word z možnostjo urejanja s klikom na polje »Prenesi 

delovno različico« v sekciji »Izvozi predlog«, 
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O finančne obrazce in poročila v dokument Excel z možnostjo urejanja s klikom na 

polje »Izvozi finančne podatke« v sekcijah »Izvozi predlog« in »Priloge«, 

 

O Opozarjamo, da se lahko ti delovni dokumenti uporabljajo samo za pripravo 

vnosov v obrazce in polja orodja eProposal. Besedila Word in podatke Excel ni 

mogoče avtomatično prenesi nazaj v orodje eProposal. 

 

- Celotno vsebino predloga je mogoče urediti/pregledati z uporabo menija »Predlog«, ki se 
nahaja na vrhu ekrana. 
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3.3 Tehnični prijavni obrazci 

 

Tehnični del LIFE Okolje in učinkovita raba virov prijave je sestavljen iz treh delov (A, B in C): 

 

Kjer nimate nobenih specifičnih informacij za vnos v obvezen obrazec, priporočamo, da 

vstavite »not applicable« (ni relevantno) ali »none« (brez) ali »no relevant information« (brez 

relevantnih informacij) ali podobno oznako. Vsekakor ne puščajte obveznih delov praznih. 

 

 

 

3.3.1 Administrativni obrazci (Obrazci A) 
 
Obrazec A1 – Splošne informacije o projektu 

 

Naslov projekta (največ 120 znakov): Vključuje naj ključne elemente ali cilje projekta. Želeli 

bi opozoriti, da vas naročnik zavoljo jasnosti lahko pozove, da spremenite naslov. Naslov 

projekta mora biti v angleščini, tudi če je sam predlog oddan v drugem jeziku. 

 

Kratica projekta (največ 25 znakov): Kratica se mora začeti z besedo »LIFE«, npr. »LIFE 

RIVER«. Ko je predlog enkrat narejen v sistemu eProposal, bodo to kratico imeli vsi tehnični, 

finančni obrazci in obrazci za poročanje (npr. »Predlogi / LIFE Urban Bees / Tehnični 

obrazci / A1 – Splošne informacije o projektu) 

 

Program LIFE prednostno področje: Izberite področje iz spustnega menija  

Prijavitelji morajo navesti za katero področje se njihov projekt oddaja: narava ali biotska 

raznovrstnost. 

 

Pričakovan začetni datum: Datum vnesite v obliki DD/MM/LLLL ali uporabite funkcijo 

koledarja. Najzgodnejši možni datum je 1. julij 2017. Začetni datum mora biti realističen. 

Opozoriti želimo, da če izberete pozen datum, stroški za sodelovanje na uvodnem srečanju 

(kick-off meeting) za vse nove projekte morda ne bodo odobreni. 

 

Pričakovan končni datum: Datum vnesite v obliki DD/MM/LLLL ali uporabite funkcijo 

koledarja. 

 

Jezik predloga: Izberite jezik iz spustnega menija. Kljub vsemu naročnik močno priporoča, 

da prijavitelji izpolnijo tehnični in še posebej finančni del predloga v angleščini 

 

Kliknite na polje »Naprej« in izpolnite obrazec A2 (več spodaj). 

 

Po pripravi predloga (več spodaj, obrazec A2) boste morali v obrazec A1 vnesti 

naslednje informacije: 

 

Projekt se bo izvajal v naslednji(h) državi članici/državah članicah/regijah ali drugih 

državah: 

 

b Orodje eProposal avtomatsko izbere državo članico, kjer je pravno registriran 

upravičenec koordinator (kot izhaja iz obrazca A2). To lahko spremenite z uporabo 

polj »Izbriši« in »Dodaj«. 

 

c Za dodajanje regije, izberite državo članico, nato regijo, nato kliknite polje »Dodaj«; 

izbrati je potrebno vsaj eno regijo. 
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Če se bodo projektne aktivnosti izvajale izven EU, izberite državo iz spustnega menija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrazec A2 – Upravičenec koordinator 

 

Kratek naziv (največ 10 znakov): Upravičenec bo v vseh tehničnih, finančnih obrazcih in 

poročilih označen z navedenim kratkim nazivom. 

 

Elektronski naslov: Ta elektronski naslov bo naročnik uporabljal kot edino kontaktno točko 

za vsa korespondenčna obvestila s prijaviteljem v postopku ocenjevanja (več podrobnosti v 

Prilogi 3 »Orodje eProposal«, Korak 3 »Komunikacija po oddaji«). 

 

Pravni naziv (največ 200 znakov): Navedite polni naziv, pod katerim je upravičenec uradno 

registriran. 

 

Pravni status: Izberite eno izmed naslednjih 3 možnosti: Oseba javnega prava, zasebna 

gospodarska ali zasebna negospodarska organizacija (vključno z nevladnimi organizacijami). 

Označite ustrezno okence. Nadaljnje smernice, kako razlikovati zasebne subjekte od oseb 

javnega prava, se nahajajo v poglavju 1.6.2 tega dokumenta. Označite okence »Je vaše 

podjetje malo ali srednje podjetje?«, če je temu tako. Če ste malo ali srednje podjetje, 

izpolnite okence »Število zaposlenih«. 

 

Identifikacijska številka davek na dodano vrednost (DDV): Vpišite številko DDV subjekta, 

če je relevantno. 

 

Povračilo DDV: Opozarjamo, da neodbitni DDV ni priznan strošek, razen za tiste 

aktivnosti, s katerimi države članice izvajajo svojo suvereno oblast.  

Če vaša organizacija ne more dobiti vračila plačanega DDV (za javne subjekte se to 

nanaša samo na aktivnosti v zvezi z DDV, s katerimi subjekti ne izvajajo svoje suverene 

oblasti), lahko izberete možnost povračila DDV v vaših stroških, oddanih v skladu s tem 

predlogom, v katerem primeru označite kvadrat »DA«, sicer označite kvadrat »NE«. 

 

Matična številka: Če jo imate, vnesite matično številko ali kodo subjekta, skladno z 

nacionalno zakonodajo, kot navedeno v nacionalnem poslovnem registru (npr. trgovinska 

zbornica), sodnem registru ali drugem, 

 

Datum registracije: Datum vnesite v obliki DD/MM/LLLL ali uporabite funkcijo koledarja. 

 

PIC koda (neobvezno): PIC (identifikacijska koda za sodelovanje) je unikatna devetmestna 

koda, ki se uporablja za identifikacijo pravnih subjektov za številne projekte, ki jih financira 

EU (npr. FP7, H2020…). Če je vaša organizacija že registrirana, navedite vašo PIC kodo. 

 

Uradni naslov: Vnesite ulico in hišno številko, poštni predal, kraj/mesto, poštno številko. 

 

Država članica: Izberite ustrezno državo članico iz spustnega menija. 
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Podatki kontaktne osebe: Vnesite ime, priimek, ulico in hišno številko, poštni predal, 

kraj/mesto, poštno številko (če je slednji isti kot uradni naslov, ga lahko samo prekopirate). 

 

Telefon/Fax: Navedite informacije za kontaktno osebo. 

 

Naziv: Naziv, ki se običajno uporablja za osebo, ki je zadolžena za koordiniranje predloga. 

 

Funkcija: Navedite funkcijo osebe, ki je zadolžena za koordiniranje predloga. Primer: 

direktor, vodja projekta itn. 

 

Oddelek/služba: Ime oddelka in/ali službe v organizaciji, zadolženega za koordinacijo 

predloga in v katerem deluje kontaktna oseba. Podatki o naslovu v naslednjih poljih se 

nanašajo na oddelek/službo in ne uradni naslov organizacije. 

 

Spletna stran (največ 250 znakov): Navedite uradno spletno stran upravičenca. 

 

Kratek opis aktivnosti upravičenca (največ 2000 znakov): Opišite organizacijo, njegov 

pravni status, aktivnosti in kompetence, predvsem v zvezi s predlaganimi  akcijami. Namen 

opisa je omogočiti naročniku oceno tehnične usposobljenosti upravičenca koordinatorja tj. ali 

ima potrebne izkušnje in strokovno usposobljenost za uspešno izvedbo predlaganega 

projekta.  

 

Če so v predlog vključene povezane družbe, je na tem mestu potrebno jasno navesti njihove 

pravne nazive, PIC kodo (če jih imajo) kot tudi pravni status in uradni naslov. V ločenem 

dokumentu, ki se ga naloži kot prilogo v orodju eProposal (»Affiliates_ACRONYM 

beneficiary«) (Povezane družbe_KRATICA upravičenca), zakaj povezane družbe izpolnjujejo 

zgoraj opisane pogoje v poglavju 1.6.2.. 

 

Zasebni nepridobitni subjekti morajo navesti ključne elemente, ki dokazujejo, da je 

organizacija prepoznana kot takšna. 

 

Kliknite na polje »Shrani«, ki se nahaja na dnu obrazca. 

 

S tem ste ustvarili predlog v sistemu eProposal, zato se bo na vseh ekranih in 

obrazcih v celotnem predlogu izpisala kratica vašega projekta. 

 
 
 
Obrazec A3 - Izjava upravičenca koordinatorja 

 

Obrazec je na voljo na koncu obrazca A2 pod naslovom: »A3 - Izjava upravičenca 

koordinatorja. 

 

Nekatere informacije v tem obrazcu (ime upravičenca, prispevek, akcije, pri katerih 

upravičenec sodeluje, in skupni strošek) bodo avtomatsko prekopirane iz podatkov, ki ste jih 

vnesli v druge obrazce predloga. 

 

Kliknite na polje »Pripravi izjavo« in ročno izpolnite naslednja polja: 

 

 »V ...., dne....«: navedite kraj in datum podpisa.
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 »Podpis«: Ta obrazec mora biti podpisan.



 »Ime(na) in status(i) podpisnika«: Ime in status podpisnika morata biti jasno 

navedena.
 
Pomembno: 

 

Preden izpolnite ta obrazec, preverite, če se upravičenec ne nahaja v kateri izmed situacij, 

navedenih v čl. 106(1) in 107 Finančne uredbe št. 966/2012 z dne 25. oktobra 2012 (UL L 

298 z dne 26.10.2012), dostopna na: 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF 
 

Ter da izpolnjuje vsa merila za upravičenost, kot so navedena v Večletnem delovnem 

programu LIFE za obdobje 2014-2017 ter v javnem razpisu LIFE, vključno s Smernicami za 

prijavitelje. 

 

Da bodo podatki točni, ta obrazec potrdite, podpišite in datirajte šele po tem, ko ste vnesli 

vse tehnične in finančne podatke v prijavo. 

 

Ko je obrazec izpolnjen, ga skenirajte kot sliko (ne kot datoteko pdf, bodite pozorni na 

omogočene formate pri točki 3.2 Splošna pravila), nato pa ga naložite s pomočjo polja 

»Naloži izjavo«. 
 
 
 

Obrazec A4 - Izjava pridruženega upravičenca in pooblastilo 

 

Ta obrazec je na voljo na koncu obrazca A5 (več spodaj) pod naslovom: »A4 - Izjava 

pridruženega upravičenca in pooblastilo«; kliknite na »Pripravi izjavo«. 

 

Za pripravo tega obrazca so podrobnejša navodila pri navodilih za obrazec A3. 

 

Ročno je potrebno izpolniti naslednja polja: 

 

 Ime in priimek zakonitega zastopnika pridruženega upravičenca, ki je podpisnik 

obrazca.

 Ime in priimek zakonitega zastopnika upravičenca koordinatorja projekta.

 »V...., dne....« Navedite kraj in datum podpisa.

 »Podpis«: Ta obrazec mora biti podpisan.

 »Ime(na) in status podpisnika«: Ime in status podpisnika morata biti jasno navedena.

 

 

 

Obrazec A5 - Pridruženi upravičenec 

 

Kliknite na polje »Dodaj pridruženega upravičenca«: izpolnite potrebne informacije in nato 

kliknite polje »Shrani«. Pridruženi upravičenec se bo nato pojavil na seznamu pridruženih 

upravičencev. 

 

Za pripravo tega obrazca so podrobnejša navodila pri navodilih za obrazec A2. 

 

Če pridruženi upravičenec ni registriran znotraj EU, izberite državo iz spustnega menija. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF


 

50 

 

Obrazec A6 - Sofinancerji 

 

Če bo za projekt prispeval kakšen sofinancer, kliknite na polje »Dodaj sofinancerja«: 

izpolnite potrebne informacije in nato kliknite polje »Shrani«. Sofinancer se bo nato pojavil na 

seznamu sofinancerjev. 

 

Za pripravo tega obrazca so podrobnejša navodila zgoraj pri navodilih za obrazec A3. 

 

Ne pozabite, da bo treba podatke o prispevku sofinancerja vnesti v obrazec FC (več 

spodaj). 

 

Status finančne zaveze: Navedite, če je že »Potrjena« ali »Potrebna potrditev". Če je status 

naveden »potrebna potrditev«, je potrebno podati tudi kratko pojasnilo. Opozarjamo, da bo v 

nadaljevanju, v postopku izbire predlogov potrebno predložiti obrazec A6 s statusom 

»potrjena«. 

 

Ko je obrazec izpolnjen, ga skenirajte kot sliko (ne kot datoteko pdf, bodite pozorni na 

omogočene formate pri 3.2 - Splošna pravila), nato pa ga naložite s pomočjo polja »Naloži 

izjavo«. 

 

Pomembno opozorilo: Upravičenec koordinator/pridruženi upravičenec naj bo v predlogu 

naveden samo kot upravičenec koordinator/pridruženi upravičenec in ne tudi kot sofinancer. 

Tudi če upravičenec koordinator/pridruženi upravičenec želi biti neto finančni podpornik 

projekta, še vedno odda samo obrazec A2/A3 ali A4/A5, v kateri je lahko njihov finančni 

prispevek naveden v višjem znesku kot je znesek predvidenih stroškov. 
 

 

 

Obrazec A7 - Drugi oddani predlogi za sofinanciranje EU 

 

Ustrezno označite polje »Ali je bil ta predlog že kdaj prej oddan?«, če ponovno oddajate 

predlog. Navedite tudi referenco in kratico predhodnega predloga. Na primer: »LIFE11 

BIO/država/001040 »KRATICA". 

 

Prijavitelji naj ne podcenjujejo pomembnost tega obrazca: Jasni in popolni odgovori naj 

bodo podani na vsako vprašanje (največ 5000 znakov za vsako vprašanje). Upravičenci so 

naročnika dolžni obvestiti o katerem koli podobnem financiranju, ki so ga prejeli iz 

proračunskih sredstev EU, ali kakršnih koli prijavah za dodelitev proračunskih sredstev EU, ki 

so še v teku. Upravičenci so tudi dolžni preveriti, ali trenutno že ne prejemajo kakšnih 

nepovratnih sredstev EU za poslovanje v okviru programa LIFE (ali drugega programa EU), 

ki bi pomenilo dvojno financiranje. 

 

Neizpolnitev dolžnosti opozoriti na ta dejstva na ustreznem obrazcu lahko vodi v 

zavrnitev predloga 

 

Če prijavitelj predlaga nadaljevanje že izvedenega projekta LIFE, mora na tem obrazcu 

natančno opisati, zakaj je potrebna nadaljnja faza projekta in kako bo to dopolnilo rezultate, 

dosežene v prejšnjem projektu in tako zagotoviti, da ne pride do dvojnega financiranja. 

 

Projekti LIFE ne smejo financirati akcij, ki bi bolj ustrezale financiranju v okviru drugih 

programov za financiranje EU (več v poglavju 1.6.16). Prijavitelji naj torej natančno 

preverijo to možnost in navedejo najpopolnejše možne informacije v svojih odgovorih. 
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Potrebno je dodati dokazila (npr. odlomke iz besedil ustreznih programov) (v kolikor je to 

mogoče in ustrezno). Želeli bi opozoriti, da morate podpisati točko 1 v izjavi v obrazcu A3; to 

izjavo bodo morda na našo prošnjo pregledali pristojni državni organi. 

 

 

 

Obrazec A8 – Izjave o podpori 

 

Projektni predlogi pogosto vključujejo akcije, za katere upravičenci koordinatorji in pridruženi 

upravičenci niso pooblaščeni; tako ne morejo sprejeti nujnih odločitev in naloge uspešno 

končati. Značilni primeri vključujejo odobritev načrta upravljanja, določitev območja Natura 

2000 oziroma delo na zemljiščih, ki so deloma ali pa v celoti last tretje osebe. V tem primerih 

je ključnega pomena, da pristojen organ uradno izrazi podporo in predanost predlogu. Kateri 

organ na koncu izpolni in podpiše obrazec A8 je stvar nacionalnega / lokalno upravnega 

konteksta. Prijaviteljem se priporoča, da pozorno ocenijo, če takšno podporo rabijo. Predlogi, 

ki vključujejo akcije, za katere je treba pridobiti takšno podporo, pa nimajo ustrezno 

izpolnjenega in podpisanega obrazca A8, bodo zelo verjetno dobili nizko oceno v fazi izbire 

primernih predlogov. 

 

Kadar se projekti izvajajo v več kot eni državi, mora ta obrazec (če niste prepričani ali je 

nujen ali ne, glejte zgornji odstavek) izpolniti relevanten pristojen naravovarstveni organ / 

organ za biotsko raznovrstnost v vseh sodelujočih državah. V tem primeru mora en 

obrazec izpolniti vsak od organov. 

 

Na obrazcu mora biti navedeno ime, pravni status, polni naslov, telefonska številka, 

številka faksa, e-mail in kontaktna oseba (ime in položaj), in sicer za vsak organ posebej. 

 

Organ mora navesti, če, zakaj in kako bo podprl ta projekt. Organ mora jasno in brez 

dvoumnosti nakazati svojo podporo. Organ mora še posebej označiti, če predlagane akcije 

predstavljajo del programa, ki ga je sestavil / potrdil pristojni organ. Treba je opisati tudi 

razlog, zaradi katerega se je organ odločil, da bo dal podporo. Podrobno je tudi treba 

napisati, če bo pristojni organ igral aktivno vlogo pri nekaterih vidikih izvedbe pro jekta (na 

primer z izdajo dovoljenja, odobritvijo pripravljenega načrta upravljanja itd.). 

 

Pristojnim oblastem, ki so neposredno vpletene kot projektni upravičenec, ni treba izpolniti 

obrazca A8. 

 

 V kolikor predlog vključuje akcije, za katere je treba pridobiti zavezo države članice, 

da bo imenovala nova območja Natura 2000 še pred koncem projekta, je takšno 

zavezo treba tu podrobno opisati.



 Kjer je mogoče, je tudi priporočljivo, da se pristojni organ s tem obrazcem zaveže, da 

bo podprl oziroma zagotovil izpeljavo pripravljalnih akcij (npr. osnutki načrtov 

upravljanja) po koncu projekta (kjer ni takšnega zagotovila za čas trajanja projekta) in 

/oziroma razširil in uporabil inovativne pristope, uporabljene v okviru projekta. 

 

Podpis: Obrazec je treba podpisati, podpis pa mora biti opremljen z datumom. Ime in 

položaj osebe, ki podpiše obrazec, mora biti jasno naveden. 

 

Kliknite na gumb »New Declaration«; vstavite vse potrebne podatke in kliknite na gumb 

»Add«. Izjava se bo nato pojavila pri seznamu obrazcev A8. Kliknite na ikono »Print«, da 

ustvarite obrazec; nato ga natisnite, podpišite in skenirajte kot sliko (ne spreminjajte ga v 
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datoteko .pdf; vse dovoljene formate lahko najdete pod točko 3.2 Splošna pravila). Nato na 

seznamu obrazcev A8 kliknite na gumb »Edit«, ki se pojavi pri dokumentu, pojdite do 

»Declaration scanned image« na dnu zaslona in jo naložite; kliknite na gumb »Save«. Sliko 

lahko izbrišete tako, da kliknete na gumb »Remove«. 

 

Lahko tudi zaprosite pristojne organe, da vam omogočijo dostop do wordove predloge, ki je 

prišla s paketom za prijavo; izpolnite jo in jo nato naložite kot ločen dokument pri 

»Attachments«, ki ga najdete v programu eProposal. 

 

Ta obrazec se lahko uporablja tudi za navedbo drugih pomembnih deležniških organov, 

upravnih organov oziroma posameznikov, ki vam nudijo podporo pri projektu in ki jih 

projekt zadeva. Oddajanje takšnega obrazca oziroma obrazcev je v veliko pomoč vsakič, ko 

je izvedljivost oziroma uspeh izvedbe projekta odvisen od sporazumov, podpisanih s tretjimi 

osebami. 
 

 

 

3.3.2 Osnutek projekta (Obrazci B) 

 

Obrazec B1 – Kratek opis projekta (potrebno izpolniti v angleščini) 

 

Navedite povzetek opisa projekta. Opis naj bo strukturiran, strnjen in jasen. Vključuje naj: 

 

 Cilji projekta (največ 2500 znakov): Navedite podroben opis vseh ciljev projekta, v 

padajočem zaporedju po pomembnosti. Ti cilji naj bodo realni Dosegljivi v času 

izvajanja projekta s predlaganim proračunom in sredstvi) in jasni (brez dvoumnosti). V 

glavnem bi morali pokrivati izziv(e) glede vrst / habitatov, ki so izbrani znotraj projekta, 

in se osredotočati na probleme in grožnje prepoznane v obrazcu B2d.



 Zastavljene akciji in sredstva (največ 2,500 znakov): Potrebno je jasno obrazložiti, 

katera sredstva bodo uporabljena pri projektu za doseg zgoraj navedenih ciljev 

(vključno z navedbo finančnih sredstev). Potrebno je zagotoviti jasno povezavo med 

predlaganimi akcijami in sredstvi ter cilji projekta.



 Pričakovani rezultati (opredeljeni količinsko, kolikor je to mogoče) (največ 2500 

znakov): Naštejte glavne pričakovane rezultate po koncu projekta Ti se morajo 

neposredno navezovati na naravovarstvene probleme, pritiske in  ciljne vrste, 

habitatne tipe oz. biotsko raznovrstnost in na projektne cilje. Glede na to, da bodo 

končni dosežki projekta presojani glede na pričakovane rezultate, prosimo, poskrbite, 

da bodo pričakovani rezultati, vključno z okoljskimi/ohranitvenimi koristmi, dobro 

opredeljeni in kvantificirani. V tem pogledu je treba zagotoviti skladnost med tu 

opisanimi okoljskimi/ohranitvenimi koristmi in vrednostmi, navedenimi v tabeli s 

kazalniki uspešnosti.



 Projekti v zvezi s podnebjem (največ 2500 znakov): Prijavitelji morajo navesti, če 

se projekt ukvarja predvsem s podnebjem, tako da označijo ustrezno okence. Če je 

temu tako, se prikaže polje s komentarji, ki ga je potrebno izpolniti. Projekt, ki se 

ukvarja predvsem s podnebjem, je opredeljen kot projekt, katerega glavne akcije so 

povezane s pobudami in ukrepi za zmanjšanje ranljivosti naravnih in človeških 

sistemov zoper dejanske ali pričakovane posledice podnebnih sprememb.
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 Projektne teme: prijavitelji morajo navesti, ali se predlog nanaša na katero izmed 

projektnih tem (največ dve) s seznama v poglavju 2 tega dokumenta, tako da 

ustrezno označijo potrditveno polje. Če se predlog ne nanaša na nobeno izmed 

projektnih tem, se ne označi nobeno polje. Prijavitelji lahko pojasnijo razloge, zakaj se 

predlog nanaša na katero izmed izbranih tem samo, če so izbrali vsaj eno temo. 

Opozorilno sporočilo se bo pojavilo, če prijavitelj shrani obrazec B1 z označenimi 

projektnimi temami in ni bilo vneseno besedilo v okence za opis projektnih tem. Če 

izberete več kot 2 projektni temi, se bo pri poskusu oddaje predloga pojavilo 

opozorilno sporočilo, da predloga ni mogoče oddati.

 

 

 Razlogi, zakaj se predlog nanaša na katero izmed izbranih tem (največ 2.500 

znakov): Prijavitelj mora podrobno pojasniti, zakaj meni, da se predlog nanaša na 

katero izmed izbranih tem.

 

Če predlog projekta ni pripravljen v angleščini, lahko prijavitelji pripravijo povzetek opisa 

projekta tudi v jeziku predloga. Ni pa to obvezno. Na voljo je ločen Obrazec B1 – Povzetek 

projekta (v jeziku predloga). 

 
 
 

Obrazec B2a – Splošen opis področja(-ji) / območja(-ji), ki so cilj projekta 

 

 

Za projekte z akcijami, ki se osredotočajo na dobro opredeljeno področje / območje:




Prosimo, navedite splošen opis področja(-ji) / območja(-ji), ki so cilj projekta. V kolikor je v 

vaš projekt vključenih več ločenih podpodročij / podobmočij, vas prosimo, da izpolnite po 

en obrazec za vsako; za to uporabite gumb »Create new project site«.




Ko govorimo o projektih, ki imajo akcije na samem območju znotraj Natura 2000, oziroma s 

katerimi bi radi okrepili celovitost omrežja Natura 2000, projektno področje vključuje celotno 

površino vseh območij Natura 2000, ki jih pokriva projekt, tj. prijavitelj ne sme opredeliti 

projektnih meja znotraj območja Natura 2000. Obrazec mora vključevati še:




 Ime območja projekta (največ 200 znakov): Prosimo, vključite še ime območja. 

Navedeno ime mora biti kratko in se mora dosledno uporabljati na vseh zemljevidih in 

tehničnih obrazcih, ki sestavljajo predlog. 



 Površina (ha): Prosimo, navedite celotno površino projektnega območja v hektarjih, 

zaokroženo na dve decimalki.



 Evropski varstveni status: Prosimo, odkljukajte SPA in / oziroma SAC / SCI / pSCI / 

noben od relevantnih in navedite ustrezno kodo območja Natura 2000, če je 

relevantno. V primeru, da je območje zavarovano v skladu z direktivama o pticah in 

habitatih, morate navesti obe kodi za Natura 2000.
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 Drugi varstveni statusi v skladu z nacionalno in regionalno zakonodajo (največ 

500 znakov): V kolikor je relevantno, prosimo, navedite vse ostale morebitne 

mednarodne, nacionalne in /ali lokalne varstvene statuse.



 Glavne rabe tal in lastništvo projektnega območja (največ 1.000 znakov):



Prosimo, označite, kaj so, na dan prijave dokumenta, glavne rabe projektnega 

območja. Primeri so kmetijstvo, turizem, urbana raba, naravovarstvo itd. Prosimo, 

navedite približne odstotke (v %) različnih vrst uporabe; celota mora znašati 100 %. 

Prosimo, da tudi navedete lastništvo / vrste območja na dan prijave dokumenta (npr. 

zasebno, državno itd.). Prosimo, navedite približne odstotke (v %) različnih lastniških 

statusov / tipov; celota mora znašati 100 %.



 Znanstveni opis območja projekta (največ 10.000 znakov): Prosimo, navedite 

splošen opis znanstvene vrednosti projektnega območja (botaničen, zoološki, 

geološki, hidrološki itn.). Kjer je mogoče, vas prosimo, da navedete glavne vire za 

vaše informacije.



 Pomembnost projektnega območja za ohranitev vrst / habitatnih tipov 

oziroma izziv glede biotske raznovrstnosti, ki se cilja na regionalni, nacionalni 

in EU ravni (največ 10.000 znakov): Prosimo, utemeljite, zakaj ste si izbrali prav to 

območjeza svoj projekt. Pojasniti morate, zakaj je vaša izbira najprimernejša za 

doseganje projektnih ciljev. Označite, katere akcije so načrtovane na tem področju in 

na katerih lokacijah (kjer je mogoče, priložite A4 oziroma A3 zemljevid področja / 

območja, na katerem povzemate, kje bodo posamezne akcije potekale). Če je le 

mogoče, navedite kvantitativne podatke in navedite svoje glavne vire informacij.

 

Zemljevidi so obvezni za projekte z akcijami, vezanimi na določeno območje.Predstaviti 

je treba vsaj en zemljevid na projektno območje (pod-področje). Če je relevantno, naj je vsak 

zemljevid opremljen s sledečim:  

 

 Naslov (največ 250 znakov),

 Če je relevantno, označite, če je področje SPA in oziroma SCI / pSCI /SAC; ime in 

kodo območja Natura 2000,

 Lokacija glavnih habitatov / vrst, na katere se osredotoča projekt,

 Lokacija različnih akcij, ki so vezane na območje, kakor je načrtovano v predlogu (te 

akcije morajo biti navedene v legendi),

 Merilo in legenda zemljevida. Legenda mora vključevati vse projektne akcije, ki so 

označene na zemljevidu, pri čemer se napiše številko in naslov (npr. B1 – Nakup 

zemljišča). Legenda mora tudi vključevati opis habitatov, označenih na zemljevidu. 

Prosimo, navedite uradna imena in kode teh habitatov,

 Mejo oziroma meje območij Natura 2000, če je relevantno. V kolikor predlog vključuje 

aktivnosti, ki zadevajo vrste / habitate iz Direktive o habitatih, pSCI / SCI / SAC, je 

treba navesti meje. V kolikor predlog vključuje aktivnosti, ki zadevajo ptičje vrste iz 

Direktive o pticah, SPA, je treba navesti meje.

 Meja(-e) projektnega območja oz. območij, le če se razlikujejo od meja območij 

Natura 2000.



Če je koristno in za dodatne informacije – meje, ki označujejo drug naravovarstven status, 

bodisi na regionalni bodisi nacionalni ravni.
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Prijavitelji morajo poskrbeti, da so zemljevidi zelo kakovostni in vsebujejo vse potrebne 

informacije. Zemljevidi morajo biti samo v formatih A4 ali A3. 

 

Opomba: Predlog LIFE Narava, ki temelji na določenem območju, se lahko zavrne, če 

zemljevidi niso dovolj natančni oziroma so preslabe kakovosti Kjer je relevantno, mora 

zemljevid ocenjevalcem omogočiti, da ugotovijo, če se bodo ključne akcije izvajale znotraj 

območij Natura 2000 oziroma na območjih, ki bodo vplivala na celovitost omrežja Natura 

2000. 

 

 Za projekte brez akcij, ki se bi osredotočale na dobro opredeljeno območje: 

V primeru, da projekt ne vključuje akcij, ki se osredotočajo na dobro opredeljeno območje, 

morate kar se da natančno opisati, kjer bo projekt izpeljan (mesto, kraj, regija itd.). Prosimo, 

uporabite samo en obrazec, ki bi moral vključevati: 

 

 Ime območja(-ij) projekta (največ 200 znakov): Prosimo, navedite ime mesta, 

kraja, regije itd. Navedeno ime mora biti kratko in se dosledno uporabljati na vseh 

zemljevidih in strokovnih obrazcih predloga.

 Površina (ha), varstveni status EU, drugi varstveni statusi po nacionalni in 

regionalni zakonodaji, glavne rabe tal in lastništvo projektnega območja, znanstveni 

opis projektnega območja: Prosimo, vnesite relevantne podatke (glejte zgornje opombe za 

projekte, ki so osredotočeni na dobro opredeljeno območje oziroma področje) drugače »SE 

NE UPORABLJA«

 Pomembnost projektnega območja za ohranitev vrst / habitatnih tipov, ki se 

obravnava na regionalni, nacionalni in EU ravni (največ 10.000 znakov): Pojasniti

morate, kje bo projekt izvajan. Pojasnite, zakaj ste izbrali ravno to območje za vaš 

projekt. Pojasniti morate, zakaj je vaša izbira najprimernejša za doseganje projektnih 

cilje 

 

 

Obrazec B2b – Zemljevid splošne lokacije projektnega območja 

 

Ta zemljevid bi moral locirati projektno območje oziroma območja opisana na obrazcu(-

ih) B2a. Pokazati bi moral projektno območje oz. območja v državi in po potrebi tudi znotraj 

regije(-ij). V primeru, da projekt ne vključuje akcij, ki se osredotočajo na dobro opredeljeno 

območje, morate kar se da jasno locirati, kje bo projekt izpeljan (mesto, kraj, regija itd.). 

 

Navesti je treba naslov in merilo zemljevida. Zemljevid mora biti visoke kakovosti in 

ločljivosti, še najbolje, da je barven. Zemljevid se mora enostavno brati. V najslabšem 

primeru mora biti opremljen z jasno legendo in ozadjem (glavna mesta, glavne upravne 

razmejitve, glavne reke, jezera in morja z ustreznimi imeni in glavne ceste). Poleg tega sta 

lahko na zemljevidu označena tudi topografija in rastlinska pokritost. 

 

 

Obrazec B2c – Opis vrst / habitatov / izziv glede biotske raznovrstnosti, na katere se 

osredotoča projekt 

 

Za projekte LIFE Narava in projekte LIFE Biotska raznovrstnost, ki se osredotočajo na 

opredeljene vrste/habitate:


 

Napravite seznam in na kratko opišite glavne vrste in / oziroma glavne habitate, na katere 

se neposredno osredotoča projekt (največ 10.000 znakov). Opomba: opisati je treba samo 

vaše ciljne vrste in / oziroma habitate. 
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Za vsako od glavnih vrst, na katere se osredotočate, navedite: 

 

 Znanstveno ime (v latinščini), kot je označeno v evropski direktivi o pticah ali 

habitatih. Opomba: tu morate navesti tudi redne ptice selivke, ki niso navedene v 

evropski direktivi o pticah, če jih vključujete v svoj projekt. V kolikor je vrsta 

prednostna vrsta (v skladu s Prilogo II Direktive o habitatih oziroma se nahaja na 

seznamu prednostnih ptičjih vrst, ki se omenjajo v »75% sofinanciranju« v poglavju o 

splošnih načelih), vas prosimo, da ustrezno označite z zvezdico.



 Priloga(-e) evropske direktive o pticah in habitatih, kjer so navedene vrste.



 Velikost populacije znotraj projektnega območja. V kolikor projekt ne vključuje akcij, 

ki so usmerjene na točno opredeljeno območje, vas prosimo, da navedete velikost 

populacije na regionalni, nacionalni oziroma multinacionalni ravni.



 Stanje ohranjenosti znotraj projektnega območja. Prosimo, navedite vse in 

kvantitativne podrobnosti. V kolikor projekt ne vključuje aktivnosti, ki so usmerjene na 

točno opredeljeno območje, vas prosimo, da navedete status ohranjenosti na 

regionalni, nacionalni oziroma multinacionalni ravni.



 Za ptičje vrste prosimo navedite, če se projektno območje (če je relevantno) uporablja 

za gnezdenje, prezimovanje in / oziroma počivanje.

 

Za vsakega od glavnih habitatov, na katerega se osredotočate, navedite: 

 

 Ime in kodo Natura 2000, kot je označena na Direktivi EU o habitatih. V kolikor je 

habitat prednostni habitat (v skladu s Prilogo I Direktive o habitatih), prosimo, 

označite z zvezdico.

 % pokrovnosti habitatnega tipa čez celotno projektno območje za vsako 

podobmočje

 Stanje ohranjenosti znotraj projektnega območja (če je relevantno). Prosimo, 

navedite vse in kvantitativne podrobnosti.



 Za vse ostale projekte LIFE Biotska raznovrstnost: Prosimo, opišite izziv glede 

biotske raznovrstnosti, na katero se osredotoča vaš projekt, kot tudi biotsko 

raznovrstnost / stanje ohranjenosti / ekološke pogoje v projektnem območju. V 

primeru, da projekt ne vključuje akcij, ki se osredotočajo na dobro opredeljeno 

območje, morate biotsko raznovrstnost / stanje ohranjenosti / ekološke pogoje opisati 

na ravni mesta, kraja, regije itn.

 

 

Obrazec B2d – Problemi z ohranitvijo / biotsko raznovrstnostjo in grožnjami ter 

prejšnji poskusi ohranjanja narave 

 

Težave z ohranjanjem narave / biotsko raznovrstnostjo in grožnje (največ 10.000 

znakov): Prepoznavanje groženj v projektnem območju za vrste / habitate oziroma izziv(e) 

glede biotske raznovrstnosti, ki je obravnavan, v osnovi pomaga določiti akcije, ki jih je treba 

sprejeti. Ta del mora opisati te grožnje (od najpomembnejše do najmanj) in kako pomembne 

so za ohranjanje habitatov/vrst, na katere se osredotoča projekt (tako znotraj projektnih 

območij in na splošno), oziroma za biotsko raznovrstnost na splošno. Kadar je le mogoče, je 

treba probleme/grožnje odkriti in količinsko opredeliti. Opis mora vključevati: ime grožnje, 
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njen opis, njeno lokacijo (če je relevantno), njen vpliv na biotsko raznovrstnost oziroma 

na opredeljene habitate/vrste 

(če je mogoče, opredelite) in nekaj besed o tem, kako bodo ti problemi in grožnje 

obravnavane v času trajanja projekta. 

 

Prejšnji naravovarstveni napori na projektnem območju oziroma za habitate/vrste, na 

katere se projekt osredotoča (največ 10.000 znakov): Prosimo, opišite, če so se v 

preteklosti izvajale akcije na tem področju oziroma za vrste/habitat oziroma za opredeljen 

izziv glede biotske raznovrstnosti (npr. je bil pripravljen načrt upravljanja, so bili izvedeni 

pregledi stanja, je kdo kupil zemljišča itn.). Prosimo, zapišite leto in rezultate teh poskusov. 

Prosimo, da navedete tudi, kdo je bil za te poskuse odgovoren. Če projekt spada v 

regionalno/nacionalno/evropsko ohranitveno/ biotsko strategijo, morate to jasno omeniti in 

pojasniti tukaj. 
 
 
Obrazec B3 

 

Najboljše prakse v projektu (največ 10.000 znakov): V kolikor vaš projekt temelji na 

najboljših praksah, to v nekaj besedah pojasnite, če je relevantno. Več podrobnosti najdete v 

poglavju 1.2. 

  

Predstavitvena lastnost projekta (največ 10.000 znakov): Prosimo, pojasnite 

predstavitveno lastnost vašega projekta, če je relevantno. Več podrobnosti najdete v 

poglavju 1.2. 

 

Pilotni vidiki projekta (največ 10.000 znakov): Prosimo, pojasnite pilotne vidike vašega 

projekta, če je relevantno. Več podrobnosti najdete v poglavju 1.2. 

 

Če prijavitelj predlaga pilotni projekt v skladu z definicijo v poglavju 1.2, mora utemeljiti, da 

tehnika ali metoda, vključena v predlog, še ni bila uporabljena ali prekušena do tega 

trenutka kjer koli v svetu.

 

Če prijavitelj predlaga predstavitveni projekt v skladu z definicijo v poglavju 1.2, mora 

utemeljiti, da so akcije, metodologije in pristopi, vključeni v predlog, novi in neznani v 

določenem kontekstu projekta, kot je geografski, ekološki ali ekonomski kontekst (npr. 

novost v industriji projekta). 

 

Načeloma mora prijavitelj tako za pilotske kot predstavitvene projekte pripraviti tehnični 

opis predlaganih procesov oziroma metod, novih elementov in izboljšav. 

 

Prijavitelj mora predlagano rešitev tudi primerjati z obstoječimi najboljšimi praksami, pri 

čemer opiše prednosti in okoljske izboljšave. 
 

 

Dodana vrednost EU projekta in projektnih akcij (največ 10.000 znakov): 

 

Informacije, navedene v tem polju, bodo med drugim uporabljene za ocenjevanje predloga 

glede na naslednje merilo za izbor (več podrobnosti v Vodniku za ocenjevanje projektnih 

predlogov LIFE 2016): 

 

 Merilo za izbor št. 3 - Dodana vrednost EU: obseg in kakovost prispevka k posebnim 

ciljem prednostnih področij podprograma Okolje programa LIFE
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Navedite, ali in kako bo projekt prispeval k posodobitvi, razvoju kot tudi izvedbi enega 

izmed več posebnih ciljev prednostnega področja podprograma Okolje programa 

LIFE, kot navedeno v členih 10, 11 ter 12 Uredbe LIFE. Okoljske koristi, 

predstavljene s pristopom življenjskega cikla, kjer bodo ustrezno ocenjene 

glede na to merilo in se bodo obravnavale kot kazalec dosega in kakovosti tega 

prispevka; zato naj bodo jasne, znatne, ambiciozne, pa tudi realistične.



Količinska opredelitev okoljskih koristi: izboljšana izvedba/prednosti, ki jih uvaja 

predlagana rešitev mora biti količinsko opredeljena v smislu pričakovanih okoljskih 

koristi v času trajanja projekta in še 3-5 let po koncu. To mora jasno izhajati iz 

navedbe izhodiščnega stanja. Poleg tega je treba zagotoviti skladnost s 

pričakovanimi rezultati (Obrazec B1) in vrednostmi, navedenimi v razpredelnici s 

kazalniki uspešnosti.

 

 Merilo za izbor št. 5 - večnamenskost, sinergije in integracija

 

Navedite, ali in kako vaš projekt ustvarja sinergije s cilji drugih politik EU brez ogrožanja 

ciljev, ki jih zasleduje Uredba LIFE.

 

Predlogi morajo vključevati dobro osnovan večnamenski izvedbeni mehanizem kot tudi 

konkretne aktivnosti, ki omogočajo integracijo posebnih okoljskih ciljevv drugih politikah 

Unije, poleg teh, ki so glavni predmet predloga, kar se bo ocenjevalo pri tem merilu. 

 

 Merilo za izbor št. 6 - ponovljivost in prenosljivost

 

Opišite svojo strategijo za ponovljivost in prenosljivost rezultatov projekta, doseženih med 

izvajanjem projekta in po njem (več podrobnosti v poglavju 1.6.14). Kot bo podrobneje 

pojasnjeno v nadaljevanju, morajo biti projektne aktivnosti zastavljene na način, da podpirajo 

izjave iz tega dela (več v poglavju 3.3.3 Podroben tehnični opis predlaganih akcij (obrazci 

C)).



V kontekstu tega prednostnega področja pomeni strategija za zagotovitev ponovljivosti in 

prenosljivosti v druge okoliščine iti dlje, kot se samo zavezati h kontinuiteti projekta in zajema 

jasen in preudaren načrt, podprt s projektnimi aktivnostmi, ki omogočajo ponovitev v drugih 

sektorjih, subjektih, regijah ali državah. Opozoriti želimo, da pomeni ponovljivost in 

prenosljivost nekaj drugega kot trajnost, naslovljena v obrazcu B6. V določenem obsegu sta 

ponovljivost in prenosljivost lahko del celotne trajnostne strategije.

 



 Merilo za izbor št. 7 - transnacionalnost, zelena javna naročila, uporaba rezultatov

 

Pri projektu se lahko upošteva tudi dodana vrednost EU z dobro utemeljenim 

transnacionalnim pristopom, mehanizmom za zagotovitev obširne izvedbe zelenega 

javnega naročanja, ki predvideva uporabo rezultatov raziskovalnih projektov, podprtih s 

sredstvi EU.
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Socio-economic and ecosystem services effects of the project (max 10,000 characters) 

 

Prosimo, opišite verjeten vpliv projektnih aktivnosti na lokalno gospodarstvo in prebivalstvo, 

kot tudi na ekosistemske funkcije (zaščita in obnovitev). 

 

Prizadevanja za zmanjšanje »ogljičnega odtisa« projekta (največ 10.000 znakov): 

 

Pojasnite, kako nameravate zagotoviti, da je »ogljični odtis« vašega projekta kar najmanjši. 

Podrobnosti glede načrtovanih prizadevanj za zmanjšanje izpusta CO2 v času projekta 

morajo biti vključene v ta del. Na splošno se to nanaša predvsem na zmanjšanje ogljičnega 

odtisa projekta pri aktivnostih, povezanih z vodenjem projekta (zmanjšanje količine službenih 

potovanj, uporaba recikliranega papirja itn.). 

 
 

Obrazec B4 – Vključeni deležniki in ciljna publika projekta (največ 12.000 znakov) 

 

Navedite deležnike, ki bodo vključeni glede na predlog, in način sodelovanja. Navedite 

kakšen prispevek pričakujete od njih in kako bo njihova vključenost pripomogla k projektu 

in/ali zagotovila njegovo izvedbo. 

 

Opišite ciljne skupine in metode za razširjanje znanja. Komentirajte aktivnosti za splošno 

javnost in/ali trženje koncepta med in po izvedbi. 

 

 

Obrazec B5 - Pričakovane omejitve in tveganja v zvezi z izvedbo projekta in strategija 

za blaženje podnebnih sprememb (največ 12.000 znakov) 

 

Velikega pomena je, da prijavitelji navedejo vse možne interne in zunanje dogodke 

(»omejitve in tveganja«), ki bi lahko imele večji negativni vpliv na uspeh izvedbe projekta. 

Naštejte takšne omejitve in tveganja v padajočem zaporedju po pomembnosti. Navedite tudi 

kakršne koli možne omejitve in tveganja glede na družbeno-gospodarsko okolje. Za vsako 

prepoznano omejitev in tveganje, navedite tudi načrt za njihovo premostitev. 

 

Močno priporočamo, da v ta del vključite tudi podrobnosti glede licenc, dovoljenj, PVO itn. in 

navedete, kakšno podporo boste imeli s strani pristojnih subjektov, odgovornih za izdajo 

takšnih dovoljenj. Izkušnje programov LIFE kažejo, da imajo pri nekaterih projektih težave 

izvesti vse akcije znotraj predlaganega trajanja projekta zaradi nepričakovanih zamud in 

zapletov v toku projekta. Velikega pomena je, da prijavitelji predvidijo vse možne zunanje 

dogodke (»omejitve in tveganja«), ki bi lahko povzročile takšne zamude. Eden izmed možnih 

vzrokov za takšne težave je obveznost pripraviti ocene, ki niso bile predvidene med pripravo 

projekta LIFE, predvsem: 

 

 Presoja vplivov na okolje (PVO), skladno z Direktivo 85/337/EGS (Direktiva PVO), 

kodificirana z Direktivo 2011/92/EU z dne 13. decembra 201128;

 Strateški okoljski presoji (SOP), skladno z Direktivo 2001/42/ES (Direktiva SOP)29


 Ocena je obvezna v skladu s 6. členom Direktive 92/43/EGS (Direktiva o habitatih; 6. 

člen, ocena)
30

.

                                                
28

 Kodificirana različica Direktive PVO: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF 
29

 Direktiva SOP: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF 
Prečiščena različica Direktive o habitatih: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:EN:PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:EN:PDF
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LIFE Narava in biotska raznovrstnost sofinancira projekte na področju ohranjanja narave. 

Kljub temu se lahko zgodi, da projekti LIFE vključujejo »projekte« (v okviru Direktive o PVO), 

ko je treba zaradi same Direktive PVO ali pa zaradi prenosa odločitev na nacionalno raven, 

izvesti PVO. Čeprav ni zelo verjetno, se lahko vseeno zgodi, da akcije projekta LIFE 

povzročijo spremembo obstoječih načrtov oziroma programov (npr. prostorskih aktov), zaradi 

česar je potem treba pridobiti še SOP. 

 

Pridobitev teh ocen lahko vključuje dolge upravne postopke in analize zbiranja podatkov. To 

običajno ne predstavlja posebnega problema, če so čas in sredstva predvidena v projektu. 

 

Zato morajo prijavitelji po oddaji predloga LIFE ugotoviti, ali bo skladno s pravom EU ali 

nacionalnim pravom potrebna izdelava ene ali več zgoraj omenjenih presoj. 

 

Prijavitelji morajo v obrazcu B5 opisati, kako so bili upoštevani ti izzivi in kako predvidevajo 

premostitev morebitnih težav. Nepredvidene težave je mogoče prehiteti z dobro komunikacijo 

in posvetovanjem s pristojnimi organi, ki so odgovorni za te postopke. To mora biti urejeno že 

pred začetkom priprave predloga LIFE. V obrazec B5 prijavitelj navede tudi ali se je 

posvetoval s pristojnimi organi, ki so odgovorni za vodenje postopkov presoje, in kakšni so 

bili rezultati teh posvetovanj. 

 

Prijavitelji morajo biti pozorni še na eno tveganje: morebiten negativen vpliv aktivnih oziroma 

načrtovanih razvojnih projektov (infrastrukturni oziroma industrijski projekti) na akcije ali 

območja LIFE predlogov. Neposredni oziroma posredni vplivi razvojnih projektov lahko 

pripeljejo do težav pri izvajanju projekta LIFE. Prijavitelji naj tako pred oddajo predlogov 

preverijo prostorske akte za območja, ki so jih izbrali za predlog LIFE; poleg tega naj 

preverijo PVO postopke za razvojne projekte, načrtovane na oziroma blizu območij predlogov 

LIFE. Prijavitelji se morajo zavedati, da se izravnalni ukrepi, do katerih pride zaradi izvajanja 

razvojnega projekta (kakor ga opredeljuje PVO oziroma člen 6.4 Direktive o habitatih), ne 

smejo prekrivati s predlaganimi LIFE akcijami. Obstajajo štirje elementi, ki določajo, če 

obstaja prekrivanje: 

 

 zemljepisni – so izravnalni ukrepi prisotni na čisto istem 

območju Natura 2000 kot so ukrepi LIFE;

 vsebinski – se ukrepi LIFE tehnično razlikujejo od izravnalnih ukrepov;

 časovni – se akcije LIFE in izravnalne akcije uporabljajo ob različnih trenutkih;

 finančni – je mogoče jasno ločevati sredstva, ki se uporabljajo za izvajanje 

izravnalnih ukrepov, in sredstva za LIFE (na primer, preko dveh ločenih računov).

 

V skladu s Splošnimi pogoji vzorca Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE so 

kateri koli stroški, povezani s katero koli akcijo, za katero se smatra, da gre za izravnalni 

ukrep, za katere je odgovorna država članica in o katerih se odloča v povezavi z Direktivo o 

pticah in Direktivo o habitatih, neupravičeni.  

 

Predvsem pa podrobno navedite, kako ste zaznana tveganja upoštevali pri pripravi 

projekta (časovni načrt, proračun ipd.) ter opredelitvi akcij. 

 

 

Obrazec B6 - Kontinuiteta/Vrednotenje in dolgoročna trajnost projektnih rezultatov po 

koncu projekta: 

 

Opišite, kako se bo projekt nadaljeval po koncu financiranja LIFE; kateri ukrepi so potrebni za 

utrditev rezultatov, s čimer bi zagotovili ugodno stanje ohranjenosti ciljnih vrst in / oziroma 
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habitatov in / oziroma vidikov biotske raznovrstnosti. Opišite jasno strategijo ali mehanizme, 

ki bodo vpeljani, za zagotovitev nadaljevanja projektnih rezultatov po koncu obdobja 

financiranja. To je obsežneje kot razširjanje in načrta »After-LIFE«. Projektne aktivnosti 

morajo pokazati takšno zavezo in že v časovnem okviru projekta pripraviti vse za kontinuiteto 

projekta.  Opozoriti želimo, da bo informacije, navedene v tem delu, mogoče posodabljati v 

času trajanja projekta glede na projektne rezultate 

 

Predvsem skušajte odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 

 Katere akcije bo treba izvesti ali nadaljevati po koncu projekta? (največ 5.000 

znakov) Navedite seznam takšnih projektnih akcij skupaj z njihovo referenco (npr. 

A1, A2...) in nazivom.



 Kako bo to izvedeno? Kateri viri bodo potrebni za izvedbo takšnih akcij? 

(največ 5.000 znakov) Navedite, na kakšen način se bodo zgornje akcije nadaljevale 

po koncu projekta, kdo jih bo nadaljeval, v kakšnem časovnem okviru in s čim bodo 

zgornje akcije financirane po koncu projekta. Omenjeni viri so tehnični, finančni in 

človeški;



 Varstveni status v okviru nacionalnega / lokalnega prava obravnavanih območij 

/ vrst / habitatov (če je relevantno) (največ 5.000 znakov): Prosimo, navedite 

kakšen varstveni status je pričakovan ob koncu projekta, in kdaj.



 Kako, kdaj in kdo bo uporabljal pridobljeno opremo po zaključku projekta 

(največ 5.000 znakov): Prosimo, navedite glavne dele opreme, ki bodo kupljeni v 

okviru projekta, pri čemer tudi navedite, kako se bodo uporabljali po zaključku 

projekta. V skladu s Splošnimi pogoji Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih 

LIFE se nakupni stroški, do katerih pride pri nakupu trajnih dobrin s strani javnih 

organov oziroma neprofitnih organizacij, udeleženih v projektih LIFE Narava in 

biotska raznovrstnost, skupaj z upravičenostjo do trajnega blaga, kupljenega v okviru 

projekta, prenesejo na udeležence, ki bodo to blago še naprej uporabljali za 

naravovarstvene aktivnosti. tudi po zaključku projekta.



 V kakšnem obsegu bodo rezultati in lekcije iz projekta po koncu projekta tem 

osebam in/ali organizacijam, ki bi jih lahko najbolje uporabile, aktivno 

dostavljene? (Označite te osebe/organizacije) (največ 5.000 znakov): Navedite, 

kako bodo potekale aktivnosti za razširjanje po koncu projekta. Navedite 

osebe/organizacije, ki so bile do tega trenutka zaznane kot naslovniki teh aktivnosti 

za razširjanje.



 Kako se bo zagotovila dolgotrajna vzdržnost konkretnih akcij, izvedenih v 

okviru projekta? (največ 5.000 znakov): Prosimo, navedite podrobnosti.
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3.3.3 Podroben tehnični opis predlaganih akcij (Obrazci C) 

 

Prijavitelj mora našteti vse akcije, ki se bodo izvajale v okviru projekta. Akcij je pet tipov: 
 

A. Pripravljalne akcije, priprava načrtov upravljanja in / oziroma akcijskih načrtov 

B. Nakup/najem zemljišča in/ali nadomestila za pravice do rabe 

C. Akcije ohranjanja 

D. Monitoring učinka projektnih akcij(obvezno) 

E. Ozaveščanje javnosti in razširjanje rezultatov (obvezno) 

F. Vodenje projekta in monitoring napredka projekta (obvezno) 

 

Da bi bile obravnavane kot primerne za financiranje, morajo vse akcije izpolniti vsakega 

izmed naslednjih pogojev: 

 

 potreba za izvedbo akcije mora biti dobro utemeljena glede na cilje projekta; in

 dolgoročna trajnost investicij mora biti zagotovljena.

 

Pri vsakem tipu akcije (A, B, C...), mora prijavitelj navesti različne akcije: A1, A2 …, B1, B2 

… C1, C2 … itn. Zaporedne številke pod isto kategorijo akcije se prikažejo avtomatično, 

njihov vrstni red pa je mogoče spreminjati s pomočjo puščic za »Gor↑« in »Dol↓«. 

 

Pri vsaki akciji (A1, A2, …., B1, B2,….itn.) lahko prijavitelj v sekciji »Opis (kaj, kako, kje, 

kdaj in zakaj) (ročno) doda podakcije (A1.1, A1.2, ....). Pri strukturiranju predloga se močno 

priporoča omejitev števila akcij, kolikor je le mogoče, in združevanje teh v homogene 

aktivnosti, kar omogoča jasen in logičen pregled skozi podakcije. Opozarjamo, da je število 

akcij in podakcij omejen na tiste, ki so nujno potrebne za razjasnitev logičnega toka 

projekta. Spodaj je podan primer, kaj se priporoča in kaj odsvetuje: 

 

Priporočamo: 

 

E – ozaveščanje javnosti in razširjanje rezultatov 

 

Akcija E1 – Načrt in izvedba razširjanja  

 

 Opis (kaj, kako, kje, kdaj, zakaj)

 

Podakcija E1.1 – načrt razširjanja in povezovanje z drugimi projekti (vključno z LIFE) 

 

Podakcija E1.2 – (vključno s spletno stranjo, označevalno tablo, poročilom za 

splošno javnost (Layman’s Report), video o projektu, dogodki) 

 

 

Odsvetuje se: 

 

E – ozaveščanje javnosti in razširjanje rezultatov 

 

Akcija E1 – Načrt in izvedba razširjanja 

 

 Opis (kaj, kako, kje, kdaj, zakaj)
 
 

Akcija E2 – Spletna stran 
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 Opis (kaj, kako, kje, kdaj, zakaj)

 

Akcija E3 – Brošure 

 

 Opis (kaj, kako, kje, kdaj, zakaj)
 

 

Akcija E4 – Delavnice 

 

 Opis (kaj, kako, kje, kdaj, zakaj)
 
 

Akcija E5 – Poročilo za širšo javnost Layman's Report 
 

 Opis (kaj, kako, kje, kdaj, zakaj)
 

 

Akcija E6 – povezovanje z drugimi projekti 
 

 Opis (kaj, kako, kje, kdaj, zakaj)
 
 

 

Priporoča se, da so samo akcije, ki bodo pomembno vplivale na dosežene rezultate projekta, 

predstavljene kot ločena akcija. 

 

Akcije morajo biti opisane čim bolj natančno. Opise lahko spremljajo zemljevidi, ki prikazujejo 

lokacije akcij, ponazoritveni grafi, razpredelnice ali slike, ki jih je možno vključiti v obrazce z 

uporabo funkcije »Slike«. Akcije se ne sme zamenjati z izdelki projekta. 

 

Opis vsake izmed akcij mora jasno predstaviti povezave z drugimi akcijami in mora jasno (ter 

s količinskimi opredelitvami) navesti, koliko prispeva k skupnim ciljem projekta. Podana mora 

biti jasna skladnost med tehničnim opisom akcije in dodeljenimi finančnimi sredstvi. 

 

Prijavitelj mora navesti naslednje informacije za vsako akcijo: 

 

 Naslov akcije (največ 200 znakov): Potrebno je zagotoviti, da je naslov kratek 

(največ 200 znakov) in da jasno odraža cilj akcije.

 Upravičenec, zadolžen za izvedbo: Z izbiranjem iz spustnega menija navedite, 

kateri izmed upravičencev v projektu bo zadolžen za koordinacijo izvedbe te akcije. 

Če je naveden več kot en upravičenec, je potrebno navesti vse podrobnosti o tem, 

kateri upravičenec je odgovoren za kaj v polju za vnos besedila (največ 500 znakov) 

pod spustnim menijem.



 Opis (kaj, kako, kje, kdaj in zakaj) (največ 7.000 znakov): Opišite vsebino akcije z 

navedbo, kaj bo narejeno z uporabo sredstev, na kateri lokaciji, koliko bo trajalo in v 

kakšnem roku. V kolikor je primerno navedite, ali ta ukrep šteje do 25% ejanske 

naravovarstvene aktivnosti in zakaj. Navedite povezave z drugimi akcijami Navedite, 

zakaj je akcija potrebna in kako bo prispevala k doseganju ciljev projekta. Za akcije, ki 

se bodo izvajale izven EU, morajo biti navedene popolne podrobnosti o razlogih, 

zakaj so te akcije potrebne, da se dosežejo okoljski cilji EU in da se zagotovi 

učinkovitost ukrepov, ki se izvajajo na ozemlju držav članic, za katerega veljajo 

Pogodbe, med projektom LIFE. Specifične podakcije (A1.1, A1.2, ….) lahko prijavitelj 

doda v tej sekciji (kot v primeru, navedenem pri Akciji E zgoraj).
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 Domneve glede večjih stroškov posamezne akcije (največ 2.000 znakov): 

Povzemite metodologijo, uporabljeno za oceno stroškov glavnih potrošenj v tej akciji 

(npr. št. dni * povprečen strošek/dan, ...). Opozoriti bi želeli, da so skupni stroški akcij, 

kot so vneseni v finančne obrazce, prikazani avtomatsko (vsota stroškovne postavke, 

ustvarjene v obrazcih F za to Akcijo); ko ustvarite novo akcijo, je ta vrednost privzeto 

0 €. Navesti morate podrobnosti posameznih izračunov in ocen, na podlagi katerih 

temelji celoten strošek.





 Izdelki projekta: Navedite vse oprijemljive rezultate projekta, povezane z vsako 

izmed akcij in ustrezen rok za njihovo dovršitev (dan/mesec/leto) z uporabo polja 

»Dodaj«. Izdelki so vsi tisti opredmeteni izdelki, ki se jih lahko dostavi (npr. načrti 

vodenja, študije in drugi dokumenti, programska oprema, videi itn.). Za vsak 

oprijemljiv rezultat projekta vključite tudi rok za njegovo dovršitev (dan/mesec/leto). 

Opozoriti želimo, da mora biti vsak oprijemljiv rezultat projekta naročniku oddan kot 

ločen dokument (in označen z logotipom programa LIFE) skupaj s poročilom o 

aktivnosti.





 Mejniki: Navedite vse projektne mejnike, povezane z vsako izmed akcij, in ustrezen 

rok za njihovo dovršitev (dan/mesec/leto). Projektni mejniki so opredeljeni kot 

ključni trenutki med izvedbo projekta, npr. nominacija vodje projekta, poskusno 

delovanje prototipa, končna konferenca itn. Za to ne bo treba naročniku oddajati 

posebnih dokumentov. Naročnika pa bo potrebno obvestiti, če je bil posamezen 

mejnik dosežen ali ne v tehničnih poročilih, ki bodo poslani naročniku.



 Časovnica: Za vsako izmed projektnih akcij, označite ustrezno obdobje izvedbe. Pri 

načrtovanju obdobja izvedbe projekta ne pozabite, da se projekt LIFE 2016 ne more 

začeti pred 1. julijem 2017. Prav tako vračunajte ustrezen dodaten čas na koncu 

projekta za neizogibne nepredvidene zamude.



Spodaj so navedene dodatne informacije, ki morajo biti podane za specifične akcije. 

 

 

Obrazec C0 - Seznam vseh akcij 

 

Ta obrazec prijavitelju omogoča, da vnese vse predvidene projektne akcije glede na tip akcij 

(A, B, C,...) z uporabo polja »Dodaj projektno akcijo«. Ko je projektna akcija enkrat vnesena, 

lahko uporabljate polje »Shrani in naprej«, da neposredno dodate še eno akcijo. 

 

Izredno pomembno: projektne akcije morajo biti vnesene, preden skušate vnašati 

kakšne stroške v finančne obrazce F. 
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Obrazec C1 

 

A. Pripravljalne akcije, priprava načrtov upravljanja in/ali načrtov akcij 

 

Pripravljalne akcije morajo vključevati vse, kar mora biti narejeno, da bi se lahko druge 

projektne akcije, navedene v kategorijah B, C, D, E ali F. začele ali pravilno izvedle. To 

vključuje tudi pripravo tehnične dokumentacije (tehnični načrti...) ali druge potrebne upravne 

ali pravne postopke (svetovanja, razpis za javno naročilo, posvetovanja, usposabljanja itn.). 

 

Če je predvidena izdelava načrta vodenja in/ali akcijskega načrta, mora opis ustreznih 

pripravljalnih akcij opredeliti, kaj bo storjeno za zagotovitev izvedbe teh načrtov (npr. pristojni 

organ sprejme načrt pred koncem projekta). 

 

Kjer pripravljalne akcije ne vodijo v neposredno izvedbo med projektom, naj njihov opis 

vključuje zadosten obseg pojasnil, zavez in zagotovil, da se prikaže, da je njihova izvedba po 

koncu projekta dejansko zagotovljena. Sicer se lahko takšne akcije izbriše iz projekta v fazi 

revizije. 

 

 

B. Nakup/najem zemljišča in/ali nadomestilo za pravice do rabe 

 

Zelo pomembno je, da opis vsake akcije jasno nakazuje, kako se izpolnjuje vsak pogoj za 

upravičenost, opisan v poglavju 2.4.3 o nakupu zemljišča. 

 

Prosimo, da za vsako akcijo navedete stanje pogovorov z lastniki zemljišč. Se je kdo z njimi 

pogovoril in ali se načeloma strinjajo? Jasno navedite, kakšni habitati bodo kupljeni / najeti in 

kje se nahajajo. Navedite, koliko zemljišč bo kupljenih / najetih za vsak habitatni tip in 

upravičite predlagane stroške na hektar glede na trenutne cene zemljišč. Če se bodo 

zemljišča kupila z zamenjavo zemljišč, to jasno navedite (zamenjava je upravičena, če se 

izpelje do konca projekta). V kolikor bodo zemljišča kupljena oziroma najeta, zato da bodo v 

okviru projekta možne druge akcije, navedite, katere akcije so odvisne od uspešnega 

nakupa zemljišča. Če je mogoče, navedite »alternativna« zemljišča, ki se jih bo lahko 

kupilo, če pride do težav s prvotnimi zemljišči. 

 

C. Akcije ohranjanja 

 

V kolikor so katere koli akcije odvisne od pripravljalnih akcij oziroma nakupa / najema 

zemljišča, vas prosimo, da to jasno označite.  

 

Pri projektih LIFE Narava in LIFE Biotska raznovrstnost, ki se osredotočajo na specifične 

habitate/vrste, prosimo pri vsaki predlagani akciji ohranjanja navedite kateri habitatni tipi / 

vrste so prizadeti (če je mogoče, navedite še površine in številke), in kako so povezani s 

projektnimi cilji. Pri vseh ostalih projektih LIFE Biotska raznovrstnost prosimo navedite, 

katerih vidikov biotske raznovrstnosti se lotevate in kako se nanašajo na projektne cilje. 

Navedite jasne podatke o lokaciji in pričakovanem vplivu vsake te aktivnosti. Navedite, kdo 

bo po potrebi skrbel za vzdrževanje, če je potrebno, ko se projekt konča. 

 

V primeru, da morajo upravičenci zgraditi infrastrukturo oziroma kupiti opremo ali živali 

(npr. pašno živino) za upravljanje ohranjanja, je treba te postavke napisati, opisati in 

podrobno razložiti. 
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Če je relevantno, navedite kako, kdo in s kakšnim virom financiranja se bo akcija 

nadaljevala tudi po koncu projekta. Vsa predvidena plačila za akcije upravljanja, ki potekajo 

po koncu projekta, niso upravičene do financiranja iz LIFE programa. 

 

Rezultati vseh C akcij morajo biti konkretni, merljivi in z jasno koristjo za habitate /vrste / 

izziv glede biotske raznovrstnosti , ki jih obravnava projekt. Takšna korist mora biti merljiva 

in se mora meriti in oceniti v okviru monitoringa v D akcijah. Rezultati vsake akcije naj bodo 

količinsko merjeni, kadar je le mogoče. 

 

Opomba: Dejanske akcije ohranjanja morajo biti navedene pod C akcijami. Številni prijavitelji 

akcije, ki niso dejansko akcije ohranjanja (tj.akcije, ki so povezane z evidencami, upravnimi 

načrti, monitoringom, komunikacijo z deležniki itn.) nepravilno uvrstijo v C akcije. 

 

D. Ozaveščanje javnosti in razširjanje rezultatov (obvezno) 

 

Vsi projekti bi morali vključevati ločene učinke akcij monitoringa za merjenje in 

dokumentiranje učinkovitosti projektnih akcij, v primerjavi z začetnim stanjem, cilji in 

pričakovanimi rezultati. Predvideti je potrebno tudi redno poročanje o spremljanju. Zato se 

predlaga jasen "monitoring" akcij z ločenim proračunom. 

 

Zato bi bilo treba predlagano Izrazita " spremljanje " ukrep s posameznim proračunom . 

 

V vseh projektih bo potrebno poročati o doseženih rezultatih in učinkih projekta z 

upoštevanjem kazalnikov uspešnosti LIFE (več v razpredelnici excel: Poziv za kazalnike 

uspešnosti 2016). Ti kazalniki bodo pomagali oceniti učinek projekta LIFE. Kazalnike 

uspešnosti je potrebno pregledati in jih dopolniti glede na učinke predlaganih rešitev med 

projektom ali ob njegovem koncu (vključiti je potrebno absolutne in relativne količinske 

vrednosti). Enako je potrebno narediti še tri ali pet let po koncu projekta (izberete časovni 

okvir, ki najbolj ustreza vašem projektu). 

 

Razpredelnica excel s kazalniki uspešnosti mora biti oddana v sistem eProposal kot priloga. 

 

Del predloga naj bo tudi posebna akcija, namenjena opazovanju in merjenju kazalnikov 

uspešnosti (skladno s posebno predlogo, pripravljeno kot del projektnih poročil), z ločenim 

proračunom. Informacije o napredku glede kazalnikov uspešnosti je potrebno oddajati vsaj v 

času formalnega poročanja (Poročilo o napredku, Vmesno poročilo in Končno poročilo).  

Specifične aktivnosti monitoringa za poročanje o zgoraj omenjenih kazalnikih, in sicer z 

ločenim proračunom, bi morale biti del predloga. Informacije o kazalnikih je treba oddati vsaj 

v času poročanja o projektni dejavnosti. 

 

Ocena družbeno-gospodarskega vpliva projektnih aktivnosti na lokalno gospodarstvo in 

prebivalstvo, kot tudi ocena obnove ekosistemskih funkcij, so tudi obvezne in morajo biti 

vključene kot ločene akcije. Lahko je v obliki študije za konsolidacijo podatkov in rezultatov 

skozi celotno trajanje projekta, oddana skupaj s Končnim poročilom. Primeri pozitivnih 

učinkov projekta so: neposredna ali posredna zaposlitvena rast, razvoj drugih dejavnosti 

(npr. ekoturizma), katerih namen je pridobivanje dodatnih prihodkov, izravnava družbene in 

gospodarske izolacije, povečevanje prepoznavnosti področja/regije, ki izboljšuje gospodarski 

položaj lokalne skupnosti (predvsem v ruralnih okoljih). 

 

Pri projektih, ki imajo predstavitveni oziroma inovacijski značaj, mora ta akcija vključevati tudi 

oceno predstavljene tehnike oziroma metode.  
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E. Ozaveščanje javnosti in razširjanje rezultatov (obvezno) 

 

Vključevati morajo znatne skupine akcij (sintetično in homogeno razvrščene v nekaj 

podakcij) za razširjanje projektnih rezultatov. 

 

Projekti morajo tipično vključevati naslednje tipe aktivnosti za komuniciranje: 

 

 Aktivnosti obveščanja in dvigovanja ozaveščanja o projektu za splošno javnost in 

deležnike. Te aktivnosti se morajo načeloma začeti zgodaj v teku projekta.

 Več aktivnosti za razširjanje tehnike, katerih namen je prenos rezultatov in 

pridobljenih spoznanj tistim deležnikom, ki bi lahko imeli koristi od izkušenj v 

projektu.

 Mreženje

 

Projekti LIFE Narava in LIFE Biotska raznovrstnost morajo vključevati tudi znatne 

dejavnosti, s katerimi zagotavljajo ponovljivost in prenosljivost. Te dejavnosti bodo 

osnova za stroškovno učinkovito ponavljanje in prenos predlaganih rešitev in rezultatov, 

doseženih bodisi med ali po koncu projekta. To presega prenos znanja in mreženje ter 

vključuje uporabo tehnik, metod in strategij, ki so bile v projektu razvite ali uporabljene, 

drugje v praksi. 

 

Za uspešno ponovljivost in prenosljivost je potrebna strategija z nalogami, ki pomnožijo 

učinke rešitev projekta in zagotovijo širšo uporabo, pri čemer kritično maso dosežejo med 

izvajanjem projekta ter/ali kratkoročno in srednjeročno po koncu projekta. Za primere, glejte 

poglavje 2.4.3. 

 

Za vsako akcijo navedite in obrazložite ciljno publiko. Če akcija vključuje sestanke (npr. z 

lokalnimi deležniki), morate oceniti število potrebnih sestankov, navesti deležnike, ki bi lahko 

imeli interes, in razložiti kako bo to pripomoglo k projektu. Če akcija vključuje izdelavo brošur, 

letakov, objav, filmov ipd., navedite ciljno publiko. Če akcija vključuje omogočanje dostopa 

obiskovalcem, navedite, kdaj se bo to izvedeno, kje, koliko obiskovalcev se pričakuje, kako 

bo to pripomoglo k projektu ipd. Če upravičenci nameravajo projekt predstaviti na 

nacionalnih/mednarodnih dogodkih (konference, kongresi), je treba jasno predstaviti 

pomembnost in dodano vrednost za projekt. 

 

Pri vseh akcijah je treba kvalitativno in količinsko opredeliti pričakovane rezultate (npr. 

okrepljena podpora lokalnega prebivalstva, informiranje 2500 ljudi, v obtok spuščenih 3000 

glasil itn.) ter navesti, kako to pripomore k ciljem projekta. 

 

Obvezno je treba preučiti naslednje aktivnosti za razširjanje in jih združiti v eno samo 

podakcijo, ki vključuje spodnji seznam izdelkov projekta: 

 

 Označevalne table (izdelek projekta) z opisom projekta bodo razstavljene na 

strateških mestih, dostopnih javnosti. Na njih mora biti vedno natisnjen logotip 

programa LIFE.Pri aktivnostih, ki potekajo v okviru območij Natura 2000, oziroma s 

ciljem izboljšanja integritete omrežja Natura 2000, se mora uporabljati tudi logotip 

Natura 2000.

 Novonastala oziroma obstoječa spletna stran (oprijemljiv rezultat projekta) (z 

logotipom LIFE in logotipom Natura 2000, če je relevantno). Spletna stran naj bo 
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vzpostavljena v šestih mesecih po začetku projekta; redno naj se posodablja v 

projektnem obdobju; vzdrževana naj bo na spletu še pet let po koncu projekta.

 Poročilo za splošno javnost (t.i. »Layman’s report«) (izdelek projekta).



Sodelovanje z drugimi projekti (vključno z LIFE III, LIFE+ in/ali projekti LIFE), aktivnosti za 

izmenjavo informacij itn. bi morale biti pripravljene kot ločena obvezna podakcija. 

 

Stik z mediji, organizacija in udeležba na dogodkih, izdelava brošur in filmov, 

strokovne objave se ne obravnavajo kot obvezne, a so koristne kot dokaz za dobro 

razširjanje. 

 

Glejte Splošne pogoje Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE, kjer so na voljo 

vse podrobnosti o zahtevah za komunikaciranje in razširjanje. Spletna stran LIFE 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm nudi tudi podrobne nasvete za 

komunikacijske in širitvene akcije, kot tudi vodila, kako postaviti svojo spletno stran LIFE. 

 

 

F. Vodenje projekta (obvezno) 

 

Prijavitelj mora našteti različne akcije (sintetično in homogeno razvrščene v nekaj podakcij), 

usmerjene v vodenje/upravljanje projekta in monitoring napredka postopka kot tudi nadzor 

kakovosti in upravljanje s tveganjem, vključno z načrtovanjem ravnanja v izrednih razmerah. 

To tipično vključuje vsaj naslednje aktivnosti in s tem povezane stroške: 

 

Celostno vodenje projekta (obvezno) 

 

Vsak projekt mora vključevati podakcijo, imenovano »Vodenje projekta izvaja …(naziv 

upravičenca, ki je za to zadolžen)«. Ta podakcija mora vključevati opis vodstvenega osebja 

in opisati vodstvene in poročevalske naloge projektnih upravičencev, tudi če se to ne šteje v 

stroške projekta. 

 

Vključite tudi preglednico vodstva vključenega tehničnega in upravnega osebja. Ta 

preglednica mora predstaviti dokaze, da ima upravičenec koordinator (vodja projekta) 

nedvomno avtoriteto in zadosten nadzor nad vodstvenim osebjem projekta, tud i če del nalog 

vodenja projekta izvajajo zunanji izvajalci. Pojasnite, če ima vodstveno osebje predhodne 

izkušnje z vodenjem projektov. 

 

Močno se priporoča, da ima vsak projekt stalnega vodjo projekta. Če koordinator ali vodja 

projekta tudi neposredno prispeva k izvedbi določenih akcij, mora biti ustrezen del stroškov 

za njegovo/njeno plačo pripisan k oceni stroškov za te akcije. 

 

Mišljeno je, da projekt vodi osebje upravičenca koordinatorja. Kljub temu je mogoče prenesti 

vodenje projekta na zunanje izvajalce ob ustrezni utemeljitvi in ob pogoju, da zadrži 

upravičenec koordinator dnevni nadzor nad projektom. Predlog naj vključuje jasno razlago, 

kako bo takšen nadzor zagotovljen. 

 

Potrebno je vključiti tudi smisel konzorcija za projekt z navedbo države in prijave v projektu 

za vsakega upravičenca. Vključite tudi spodnjo razpredelnico kot prilogo k sekciji »Vodenje 

projekta«. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/documents/website.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/documents/website.pdf
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 Država Vloga v projektu 

[Upravičenec 1]   

Povezana družba 
upravičenca 1 

  

[Upravičenec 2]   

[Upravičenec 3]   

  

Če v predlog nameravate vključiti povezane družbe, morajo biti navedene v tej razpredelnici. 

 

Revizijsko poročilo: 

 

Kjer je potrebno (več v Splošnih pogojih Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih 

LIFE), naj revizija ne pregleda samo skladnosti z nacionalno zakonodajo in računovodskimi 

pravili, ampak naj overi tudi vse nastale stroške, skladno s Splošnimi pogoji Vzorčnega 

sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE. V finančnih obrazcih morajo biti stroški za izvedbo 

revizije vključeni v proračunsko postavko »Drugi stroški«. Revizijsko poročilo mora biti 

dodano v seznam izdelkov projekta. V zvezi s tem ni potrebna nobena posebna podakcija. 

 

 

Načrt »After-LIFE«: 

 

Upravičenec koordinator, mora pripraviti načrt »After-LIFE« kot posebno poglavje končnega 

poročila. Za projekte, ki izpolnjujejo določbe, navedene v poglavju 2.3.2 (več v poglavju 

2.3.2, pri točki e)), je obvezno treba vključiti izčrpen načrt izkoriščanja (exploitation plan) 

kot del načrta »After-LIFE«. Ta naj bo pripravljen v jeziku upravičenca in alternativno v 

angleščini, v papirni in elektronski obliki. Za pilotne in predstavitvene projekte, mora načrt 

»After-LIFE« predstaviti, kako se bo razširjanje in obveščanje o rezultatih nadaljevalo po 

koncu projekta. Navesti mora podrobnosti o akcijah, ki se bodo izvajale, kdo jih bo izvajal in 

kaj bo vir finančnih sredstev za te akcije. Ločena podakcija za ta načrt naj bo dodana v 

predlog, načrt pa mora biti dodan v seznam izdelkov projekta. 

 

 
Obrazec C2 - Načrt poročanja 

 

Predvidene aktivnosti za poročanje: 

 

Upravičenec koordinator, je odgovoren poročati naročniku o tehničnem in finančnem 

napredku projekta. V teh poročilih naj bodo posebej označeni doseženi rezultati projekta in 

možni zapleti. 

 

Opozoriti želimo, da morajo biti sporazum o nepovratnih sredstvih, vodenje projekta, uradno 

poročanje (razen prilog in izdelkov projekta) in vsa korespondenca z naročnikom v 

angleščini, tudi če je jezik projektnega predloga drugačen. Stroški za prevajanje poročil 

(razen prilog ali izdelkov projekta) so torej priznani. 

 

Za projekte s trajanjem, daljšim od 24 mesecev, ali tiste, ki potrebujejo finančni prispevek 

EU, večji od 300.000 €, je treba pripraviti vmesno poročilo s prošnjo za drugi obrok 

predplačila za financiranje. Za projekte s trajanjem, daljšim od 48 mesecev in ki potrebujejo 

finančni prispevek EU, večji od 4.000.000 €, je treba pripraviti drugo vmesno poročilo, če želi 

upravičenec koordinator zaprositi za tretji obrok predplačila. Vmesna poročila morajo biti 

oddana, skupaj s prošnjami za vmesna predplačila za financiranje, v skladu z mejnimi 

vrednostmi, določenimi v Posebnih pogojih Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih 

LIFE. Mogoče je oddati samo eno Končno poročilo s prošnjo za izplačilo, vendar ne pozneje 
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kot po izteku treh mesecev od zaključnega datuma projekta. Prav tako morajo biti predvidena 

Poročila o napredku, da bi se zagotovil prejem vsaj enega poročila vsakih 18 mesecev 

(časovni načrt poročanja je mogoče spreminjati v fazi revizije). Popolne podrobnosti o 

obveznostih poročanja za projekte LIFE so na voljo v Splošnih pogojih Vzorčnega 

sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE. 

 

 

 

3.4 Finančni prijavni obrazci 

 

Pomembno: Proračun projekta mora vključevati izključno stroške v skladu s 

členom II.19 Splošnih pogojev Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih 

LIFE. Finančni prispevek EU se izračuna na podlagi priznanih stroškov. 

 

Splošne opombe 

 

Vsi stroški morajo biti zaokroženi na najbližji euro. Vnašanje decimalnih števil v 

obrazce ni omogočeno. 

Upravičenec koordinator in pridruženi upravičenci, subjekti, označeni kot »povezani 

osebe« kot tudi druga podjetja, ki so del iste skupine ali holdingov, ne morejo 

nastopati kot podizvajalci. 

Izogibati se je potrebno notranjem zaračunavanju (tj. stroški iz transakcij med oddelki 

upravičenca) in bodo dovoljeni samo, če izključujejo elemente dobička, DDV in 

režijske stroške. Opozarjamo, da morajo biti stroški, ki nastanejo istemu pravnemu 

subjektu, vključeni v pravih stroškovnih kategorijah (strošek osebja, potrošne 

dobrine, drugi stroški itn.). 

Vse pogodbe, vključene v katero koli stroškovno kategorijo, morajo spoštovati načelo 

odsotnosti navzkrižja konfliktov interesov, neodvisno od zadevnega zneska. 

 

Davek na dodano vrednost, ki ga plača upravičenec, je priznan strošek, razen za: 

a) obdavčene aktivnosti ali aktivnosti s pravico do odbitka; 

b) aktivnosti, ki jih upravičenec izvaja kot oblastne pristojnosti v vlogi državnega, 

regionalnega ali lokalnega organa ali drugega organa javnega prava. 

 

Za vsako stroškovno postavko, izberite iz spustnega menija kratki naziv upravičenca, 

kateremu bo ta strošek nastal, in številko akcije, na katero se ta strošek nanaša. 

 

Za dodajanje stroškovne postavke kliknite polje »Dodaj«, za izbris stroškovne 

postavke pa polje »Izbriši«. 

 

Finančni obrazci se lahko aktivirajo s tipko »Tab«: da hitro ustvarite stroškovno 

postavko, se lahko med polji premikate s tipko »Tab« na tipkovnici, nato pa se 

premaknete na polje »Dodaj« (zatem pritisnite tipko »Enter«: stroškovna postavka je 

dodana). 

 

Če želijo projektni upravičenci sodelovati pri projektnih akcijah s stroškom 0 € (in da 

se ta informacija odraža v izjavah A3/A4), morajo v finančne obrazce F1-F7 vnesti 

zadevne akcije z ustreznim stroškom 0 €. 

 

Če projektni upravičenci (zasebne organizacije) želijo v projekt vključiti svoje 

povezane družbe, morajo to navesti v opisu stroškovne postavke in dodati, da bo 
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strošek nastal njihovi 'povezani družbi + ime'. Opozarjamo, da mora biti vključenost 

povezanih družb navedena v členu I.7 bodočega sporazuma o nepovratnih sredstvih. 

 

 

Obrazec F1 - Neposredni stroški osebja 

 

Splošno: Stroški za plače oseb javnega prava se lahko krijejo samo v obsegu, ki se nanaša 

na izvedbo projektnih aktivnosti in jih relevantna oseba javnega prava ne bi izvajala, če ne bi 

začel izvedbe projekta. Omenjeno osebje, neodvisno ali na projektu dela polni delovni čas ali 

le delno, mora biti posebej napoteno/razporejeno na delo na projektu; razporeditev 

posameznih uslužbencev je lahko bodisi v obliki pogodbe bodisi napotitvenega pisma (letter 

of assignment) in podpisano s strani pristojne službe zadevnega upravičenca. 

 

Poleg tega mora delež finančnega prispevka oseb javnega prava (kot upravičenca 

koordinatorja in/ali pridruženega upravičenca) k projektnemu proračunu presegati (vsaj za 2 

%) znesek stroška plač osebja, ki ne velja kot »dodatno« (več v členu II.19.2 (a)(iii) Splošnih 

pogojev Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE). To se bo avtomatično 

preverilo pri Poročilu R4 - Spoštovanje pravila 2 %, ko bo vaš elektronski predlog potrjen 

pred oddajo in tudi med izbirnim postopkom ter pri izračunu končnega finančnega prispevka 

EU na koncu projekta. 

 

 

Definicija stroška za »dodatno« osebje vključuje strošek vsega osebja - stalnega in 

začasnega - čigar pogodbe ali podaljšane pogodbe: 

- se začnejo na oziroma po začetnem datumu projekta ali na oziroma po datumu 

podpisa sporazuma o nepovratnih sredstvih, če je pogodba podpisana pred 

začetkom projekta ter 

- specifično omenjajo projekt LIFE. 
 
 

Vrste pogodb: Izberite iz spustnega menija. 

 

Opozoriti velja, da se stroške za podjemne pogodbe s posamezniki (tj. fizičnimi osebami) 

lahko zaračuna znotraj te kategorije pod pogojem, da se upošteva člen II.19.2 (a) Vzorčnega 

sporazuma o nepovratnih sredstvih in da so dela, ki jih ta posameznik opravi, izvedena v 

prostorih upravičenca, pod njegovim nadzorom in le, če je takšna praksa v skladu z ustrezno 

nacionalno davčno in socialno zakonodajo. 

 

Pomembno: Čas, ki ga bo vsak zaposleni preživel na projektu, bo redno zabeležen (tj vsak 

dan, vsak teden), in sicer z listi za navzočnost ali podobnim sistemom za beleženje časa; 

slednji bo redno prinesen in potrjen s strani vsakega od projektnih upravičencev, razen če je 

zaposleni prav posebej določen, da dela za polni delovni čas, kot je zapisano v členu II.19 

Splošnih pogojev in Prilogi X (Finančna in upravna vodila) k Vzorcu sporazuma LIFE o 

dodelitvi sredstev, oziroma če na projektu LIFE v povprečju dela manj kot 2 dneva na mesec. 

 

Kategorija/Vloga v projektu: Vsaka kategorija strokovnjakov mora biti navedena jasno in 

nedvoumno, da lahko naročnik spremlja delovno silo, dodeljeno za delo na projektu. Če iz 

imena kategorije strokovnjakov ni jasna vloga, ki jo bo ta oseba v projektu imela, je treba 

dodati kratko pojasnilo. Primeri kategorij osebja/vlog v projektu so: višji inženir/vodja projekta, 

tehnična/podatkovna analiza, upravno/finančno vodstvo itn. 
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Višina dnevnice: Dnevnica, ki se zaračuna za vsakega člana osebja, se izračuna na osnovi 

višine bruto plače, povečane za socialne prispevke in druge predpisane dajatve (pod 

pogojem, da so ti stroški skladni z običajno plačilno politiko upravičenca) in zmanjšana za 

vse druge stroške (nadaljnja navodila so v Prilogi X k vzorčnemu sporazumu o nepovratnih 

sredstvih). Za namene priprave predloga proračuna, morajo biti plače izračunane na podlagi 

okvirne povprečne stopnje, ki so umestne glede na zadevno kategorijo osebja, sektor, 

državo, tip organizacije itn. Pri oceni povprečne dnevne postavke vračunajte tudi predvidljivo 

rast plač v času trajanja projekta. Potrebno je izračunati število delovnih dni na leto na 

podlagi celotnih delovnih ur/dni skladno z nacionalno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami, 

pogodbami o zaposlitvi itn. 

 

Primer za izračun celotnega delovnega časa na leto bi lahko bil, kot sledi (glede na to, kaj 

določa ustrezna zakonodaja): 

 

 

Dnevi/leto 365 dni 

minus 52 vikendov 104 dni 

minus letni dopusti 21 dni 

minus državni prazniki 15 dni 

minus dnevi bolniške/drugo (če ustreza) 10 dni 

= skupni delovni dnevi 215 dni 
 

 

Opozarjamo, da dnevna postavka, navedene v predlogu proračuna, ne sme biti uporabljena 

pri poročanju stroškov projekta; samo dejanski stroški, tj. dejanska postavka in ure/dnevi, 

dejansko porabljene na projektu. Kakršna koli drugačna znatna odstopanja od proračuna je 

potrebno utemeljiti. Stroške za osebje je treba zaračunati na temelju urnih/dnevnih postavk, 

izračunanih z deljenjem dejanski letnih stroškov plač, povečanih za obvezne socialne in 

druge obvezne izdatke, vključno s poplačilom vseh ur/dni, ki jih je posamezni uslužbenec 

porabil za projekt. Če dejansko porabljene delovne ure za posameznega uslužbenca niso 

zabeležene v zanesljivi preglednici delovnih ur, se uporabi avtomatska vrednost 1720 

delovnih ur. 

 
Število oseb-dni: Število oseb-dni, potrebnih za dokončanje projekta. 

 

Neposredni stroški osebja: Izračunani avtomatsko z množenjem skupnega števila oseb-dni 

za dano kategorijo z višino dnevnice za to kategorijo. 
 

 

Obrazec F2 - Potni stroški in stroški za dnevnice 

 

Opozorilo: Pod to proračunsko kategorijo naj prijavitelji predvidijo potne stroške za dve osebi, 

ki se bosta udeležili uvodnega srečanja (kick-off meeting) s predstavniki naročnika. 

 

 

Upravičenec in številka akcije: Izberite upravičenca in številko akcije, na katere se potni 

stroški in dnevnice nanašajo. 

 

Destinacija: Izberite ustrezen tip destinacije: znotraj države, znotraj EU, izven EU. 
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Pojasnilo predpostavke: Navedite kratko in jasno pojasnilo o domnevi, uporabljeni za 

izračun višine potnega stroška in dnevnice. 

 

Namen potovanja mora biti jasno pojasnjen (vključno s številom dni in posameznikov, ki 

potujejo z istim namenom), da se omogoči ocena stroškov v zvezi s cilji projekta. 

 

 

(primeri, kako izpolniti polja »pojasnilo predvidevanj«: »2 osebi x 1 dogodek za razširjanje 

xxx za 2 dni«, »1 oseba x 1 tehnični uskladitveni sestanek x 1 dan«, »3 osebe x 3 obiski 

območja projekta x 2 dni«). 

Na tem mestu morajo biti vključeni samo potni stroški in dnevnice. Stroški v zvezi z udeležbo 

na konferencah, npr. prijavnine, se vključijo pri kategoriji »Drugi stroški« (obrazec F7).  

Strošek udeležbe na konferenci se obravnava kot priznan strošek, če se na konferenci 

predstavlja projekt. Število udeležencev na konferenci je omejeno na tiste, katerih udeležba 

je veljavno tehnološko utemeljena. 

 

Potni stroški se zaračunajo skladno z internimi pravili upravičenca. Upravičenci si morajo 

prizadevati za najbolj ekonomičen in okolju prijazen način potovanja - kjer mogoče, se je 

treba zateči k video konferenci kot alternativi. 

 

Ob odsotnosti internih pravil, ki bi urejala povračilo stroškov za uporabo službenega 

avtomobila (namesto zasebnih avtomobilov), se strošek za uporabo teh oceni pri 0,25 €/km. 

Če so predvideni samo stroški za bencin, morajo biti prav tako navedeni na tem mestu. 

 

Dnevnice se zaračunajo skladno z internimi pravili upravičenca (dnevnice ali povračila za 

prehrano, nočitve v hotelu, lokalni prevoz itn.). Potrebno je zagotoviti, da obroki med 

potjo/sestanki upravičencev niso vključeni, če so dnevnice že vključene kot dodatek na 

dnevni osnovi. 

 

Višina potnih stroškov in dnevnic ter število poti: Tu vstavite višino potnih stroškov in 

dnevnic ter število poti. Polje »potni stroški in dnevnice« mora vsebovati enote za eno osebo, 

polje »število potovanj« mora vsebovati število poti na osebo (tj. če dve osebi trikrat potujeta 

na uskladitveni sestanek, je število poti šest). 

 

Obrazec F3 - Stroški zunanje pomoči 
 

Splošno: Stroški zunanje pomoči se nanašajo na stroške podizvajalcev: tj. storitve/izvedena 

dela zunanjih podjetij ali posameznikov, kot tudi najem opreme ali infrastrukture. Omejeni so 

na 35 % celotnih stroškov, razen če je višji delež stroškov utemeljen v predlogu. 

 

Na primer: priprava logotipa, priprava načrta za razširjanje, oblikovanje produktov za 

razširjanje, objava knjige ali najem materiala naj bodo vključeni v zunanjo pomoč. 

 

Vse storitve, ki so dobavljene na podlagi podizvajalske pogodbe, a povezane z razvojem 

prototipa morajo biti vključene pri kategoriji prototip in ne pri zunanji pomoči. Stroški, 

povezani z nakupom ali leasingom (v nasprotju z najemom) opreme ali infrastrukture, 

dobavljene na podlagi podizvajalske pogodbe (npr. storitve postavitve) morajo biti vključeni 

pri teh kategorijah stroškov in ne pri zunanji pomoči, če so tudi amortizirani skladno z 

računovodskimi pravili. 
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Postopek: Navedite postopke, predvidene za prenos dela na podizvajalce, z uporabo: 

»javnih naročil«, »neposrednih pogodb«, »odprtega razpisnega postopka«, »zbiranja 

ponudb«, »okvirnega sporazuma«. 

 

Podizvajalci morajo biti izbrani skladno s členi II.9 in II.10 Splošnih pogojev Vzorčnega 

sporazuma o nepovratnih sredstvih in internimi pravili upravičenca (v kolikor se sk ladajo z 

zgoraj omenjenima členoma). 

 

Opis: Navedite jasen opis predmeta storitve, ki bo prenesena na podizvajalca, npr. »izvedba 

ocene učinka«, »vzdrževanje ...«, »najem ...«, »svetovanje glede ...«, »razvoj spletne strani«, 

»notranja tehnična pomoč«, »organizacija dogodka za razširjanje« itn. Če je potreben opis 

podizvajalske pogodbe, lahko zanj porabite največ 200 znakov. 

 

 

Splošni komentarji za obrazce F4.a, F4.b in F4.c - Trajne dobrine 

 

V to kategorijo vstavljajte samo tiste dobrine, ki se skladno z računovodskimi pravili 

upravičenca smatrajo kot trajne dobrine. Po drugi strani ne vstavljajte v to kategorijo ničesar, 

kar se skladno z računovodskimi pravili zadevnega upravičenca ne smatra kot trajne dobrine. 

V podkategoriji oprema in infrastruktura je treba navesti dejanske stroške kot tudi vrednost 

amortizacije, skladno s členom II.19.2 (c) Splošnih pogojev Vzorčnega sporazuma o 

nepovratnih sredstvih LIFE. Samo amortizacija je priznan strošek pri projektu in 

sofinanciranje EU bo izračunano na podlagi tega zneska. 

Pomembno: Amortizacija trajnih dobrin, ki jih ima upravičenec v lasti že pred začetkom 

projekta, ne bo upoštevana pri financiranju LIFE. 

 

Dejanski stroški: Celotni stroški infrastrukture ali opreme pred amortizacijo. 

 

Amortizacija: Skupna vrednost amortizacije kontov upravičencev na koncu projekta. Za 

namen priprave predloga proračuna, morajo upravičenci kar najbolj natančno oceniti 

vrednost amortizacije za vsak objekt, od dneva vnosa v izkaze (če ustrezno) do konca 

projekta. Ta ocena naj bo pripravljena na podlagi njihovih internih računovodskih pravil in/ali 

skladno z nacionalnimi računovodskimi pravili. Ta znesek predstavlja priznan strošek. 

Amortizacija je omejena na največ 25 % dejanskega stroška za infrastrukturo in največ 50 % 

dejanskega stroška za opremo (tj. na posamezen objekt). Če proračun ni pripravljen v skladu 

s temi pravili, se pri poskusu oddaje pojavi opozorilno sporočilo, da predloga ni mogoče 

oddati. Potrebno se je zavedati, da čeprav so to največji možni deleži programa LIFE, to  ne 

pomeni, da bodo avtomatično sprejeti, ker mora biti amortizacija usklajena predvsem z 

vašimi internimi računovodskimi pravili/nacionalnimi računovodskimi pravili, kot že omenjeno 

zgoraj. Opozarjamo na izjeme, naštete v Prilogi X Vzorčnega sporazuma o nepovratnih 

sredstvih LIFE. 

Izjema: Za prototipe so priznani stroški lahko enaki dejanskim, če so izpolnjeni pogoji, 

podani v členu II.19.2 (c) Splošnih pogojev Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih 

LIFE. 

Izjema 2: za projekte LIFE Narava in biotska raznovrstnost velja, da so stroški trajnega 

blaga, ki jih kupijo upravičenci, ki so osebe javnega prava ali zasebne negospodarske 

organizacije, štejejo za upravičene pri 100%, če organizacija izpolnjuje vse pogoje, določene 

v skladu s členom II.19.2 (c) Splošnih pogojev Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih 

LIFE. V tem primeru mora biti znesek amortizacije enak dejanskemu strošku. 
 
 

Obrazec F4.a - Stroški infrastrukture 



 

75 

 

 

Postopek: Navedite postopke, predvidene za sklepanje pogodb o storitvah, z uporabo: 

»javnih naročil«, »neposrednih pogodb«, »odprtega razpisnega postopka«, »zbiranja 

ponudb«, »okvirnega sporazuma«. Pogodbeniki morajo biti izbrani skladno s členi II.9 in II.10 

Splošnih pogojev Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih in internimi prav ili 

upravičenca (v kolikor se skladajo z zgoraj omenjenima členoma). 

Opis: Podajte jasne opise in členitev stroškov za posamezen objekt, npr. 

»Podporna jeklena konstrukcija«, »temelji objekta«, »ograditev« ipd.  

Pomembno: Vsi stroški glede infrastrukture, četudi so dela izvedena na podlagi 

podizvajalske pogodbe z zunanjim subjektom, morajo biti navedena pri tem naslovu. 

 

Opomba: stroški za vzpostavitev majhne infrastrukture za obiskovalce ne smejo preseči 10 

% proračuna, ki je v proračunu za predlog namenjen konkretnim akcijam; poleg tega mora 

biti postavka dobro obrazložena in stroškovno učinkovita, drugače bo predlog izbrisan med 

pregledovalno fazo. 

 

 

N.B. Projekti gradnje velike infrastrukture ne sodijo v področje programa LIFE, zato niso 

primeri za financiranje. Projekt velja kot projekt gradnje velike infrastrukture, kadar dejanski 

stroški (kot opredeljeni zgoraj) »posameznega infrastrukturnega objekta« presežejo 500.000 

€. »Posamezni infrastrukturni objekt« pomeni vse elemente, kot opisano v obrazcu F4a , ki 

fizično zagotovijo funkcionalnost infrastrukturne investicije (npr. ekodukt za prehod živali na 

mostovih, ovire, označevanje itn.). Te zneske je izjemoma dovoljeno preseči, če je v 

predlogu podana popolna tehnična utemeljitev, ki prikaže nujnost izgradnje infrastrukture kot 

znaten prispevek k doseganju ciljev iz členov 10, 11 ali 12 uredbe LIFE.  

 
 

Obrazec F4.b - Stroški opreme 

 

Postopek: Navedite postopek, predviden za sklepanje pogodb, z uporabo: »javnih naročil«, 

»neposrednih pogodb«, »odprtega razpisnega postopka«, »zbiranja ponudb«, »okvirnega 

sporazuma«. Pogodbeniki morajo biti izbrani skladno s členi II.9 in II.10 Splošnih pogojev 

Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE in internimi pravili upravičenca (v kolikor 

se skladajo z zgoraj omenjenima členoma). 

 

Opis: Navedite jasen opis vsakega objekta, npr. »prenosni računalnik«, »programska 

oprema za bazo podatkov (serijska ali narejena s strani podizvajalcev)«, »merilna oprema«, 

»kosilnica« itn. 

 

 

Obrazec F4.c - Stroški prototipov 

 

Prototip je infrastruktura in/ali oprema, narejena posebej za izvedbo projekta in ki še ni bila 

komercialno ponujena in ni na voljo kot serijski produkt. Ne sme biti uporabljan za 

komercialne namene v času trajanja projekta (več v členu II.19.2 (c) Splošnih pogojev 

Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE). Trajne dobrine, kupljene za projekt, so 

lahko priznane v tej kategoriji stroškov, če so ključne za pilotne ali predstavitvene vidike 

projekta. 

 

Postopek: Navedite postopek, predviden za sklepanje pogodb, z uporabo: »javnih naročil«, 

»neposrednih pogodb«, »odprtega razpisnega postopka«, »zbiranja ponudb«, »okvirnega 

sporazuma«. Pogodbeniki morajo biti izbrani skladno s členi II.9 in II.10 Splošnih pogojev 
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Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE in internimi pravili upravičenca (v kolikor 

se skladajo z zgoraj omenjenima členoma). 

 

Opis: Podajte jasen opis prototipa. 

 

Pomembno: Vsi stroški glede prototipa, četudi so dela izvedena na podlagi podizvajalske 

pogodbe z zunanjim subjektom, morajo biti navedena pri tem naslovu. 

 

Obrazec F5.a – Stroški nakupa zemljišča, Obrazec F5.b – Stroški dolgoročnega 
najema zemljišča / pravic za uporabo in Obrazec F5.c – Enkratna stroški plačila 
nadomestila 
 

Splošno: Prosimo, preglejte Splošne pogoje Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih 

LIFE glede kupovanja zemljišč. V primeru, da bi kratkoročna najemnina zadostovala za 

doseganje projektnih ciljev, je te stroške treba predstaviti kot zunanjo pomoč. 

 

Opis nakupa zemljišča / dolgoročna najemnina / enkratno nadomestilo Vsaka postavka 

naj ima jasen opis, npr. »nakup kislega travišča na podobmočju X«, »enkratno nadomestilo 

za pravice do koristenja šotišča na podobmočju Y«, itn. Uporabite različne vrste za različne 

rabe tal / habitatne tipe /podobmočja, v kolikor se njihove cene močno razlikujejo. 

 

Ocenjeni stroški na hektar: Ocenjeni stroški, brez davkov in drugih dajatev, zaokroženo na 

najbližji €. 

 

Vaš predlog mora vsebovati pismo od pristojnega organa oziroma od registriranega notarja, 

ki potrjuje, da cena na hektar ne presega povprečja za predmetne vrste zemljišča in lokacije. 

 

 

Obrazec F6 - Stroški potrošnega materiala 

 

Splošno: Potrošni material, naveden na tem obrazcu, mora biti povezan z nakupom, 

izdelavo, popravilom ali uporabo objektov, ki niso v inventarju trajnih dobrin upravičencev 

(kot npr. materiali za eksperimente, zaloge hrane za živino, materiali za razširjanje, popravilo 

trajnih dobrin, pod pogojem, da ni kapitalizirano in da je kupljeno za namene projekta ali da 

je 100 % uporabljeno za projekt itn.). Če projekt vključuje znatne aktivnosti razširjevanja, pri 

katerih se znatno odpošilja pošto, fotokopira ali uporablja druge oblike komunikacije, je 

dovoljeno ustrezne stroške navesti na tem mestu. 

 

Stroški za potrošne dobrine morajo biti specifično (izrecno) povezani z izvedbo projektnih 

akcij. 

 

Splošni potrošni material/blago (v nasprotju z neposrednimi stroški), kot so telefon, stroški 

za komuniciranje, fotokopiranje, pisarniški material, voda, plin itn. spadajo v kategorijo 

režijskih stroškov. 

 

Postopek: Navedite postopek, predviden za sklepanje pogodb, z uporabo: »javnih naročil«, 

»neposrednih pogodb«, »odprtega razpisnega postopka«, »zbiranja ponudb«, »okvirnega 

sporazuma«. Pogodbeniki morajo biti izbrani skladno s členi II.9 in II.10 Splošnih pogojev  

Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih in internimi pravili upravičenca (v kolikor se 

skladajo z zgoraj omenjenima členoma). 
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Opis: Navedite jasen opis vrste potrošnega materiala in ga povežite s tehnično izvedbo 

projekta, npr. »surovine za eksperimentalno akcijo 2«, »pisarniške potrebščine za razširjanje 

izdelkov (izdelek 5)« itn. 

 
 

Obrazec F7 - Drugi stroški 
 

Splošno: Neposredni stroški, ki ne spadajo v nobeno drugo kategorijo, naj bodo vključeni tu. 

Bančni stroški, konferenčne prijavnine, stroški za zavarovanje, kadar so ti stroški povezani 

izključno z izvajanjem projekta itn., naj bodo vključeni tu. 

 

Stroški za revizijo, povezani z izvedbo revizije finančnih poročil, morajo biti vključeni v to 

proračunsko kategorijo. Za projekte, ki vključujejo več kot enega upravičenca, bo celotni 

revizijski strošek naveden kot en konsolidiran strošek upravičenca koordinatorja. 

 

Stroški za prevajanje, če je to potrebno, morajo biti navedeni v tej kategoriji.  

Material za razširjanje: stroški, povezani z razširjanjem informacij in razmnoževanjem 

(npr. nakup tiskanega materiala/izdelkov za razširjanje ...) 

 

Stroški bančnih garancij, če jih naročnik zahteva, morajo biti vedno navedeni v tej 

kategoriji. Več informacij je na voljo v členu I.4.1 Posebnih pogojev in členih 

 

II.19.2 (e) in II.24.1 Splošnih pogojev Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE in 

v Vodniku za ocenjevanje projektnih predlogov LIFE. 

 

Postopek: Navedite postopek, predviden za sklepanje pogodb, z uporabo: »javnih naročil«, 

»neposrednih pogodb«, »odprtega razpisnega postopka«, »zbiranja ponudb«, »okvirnega 

sporazuma«. Pogodbeniki morajo biti izbrani skladno s členi II.9 in II.10 Splošnih pogojev 

Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE in internimi pravili upravičenca (v kolikor 

se skladajo z zgoraj omenjenima členoma). 

 

Opis: Podajte jasen opis vsake postavke in jo povežite s tehničnim izvajanjem projekta. 

 
 

Obrazec F8 – Administrativni stroški 
 

Znesek režijskih stroškov: Navedite splošne posredne stroške (režijski stroški) za vsakega 

upravičenca. Upravičenci, upravičeni do sredstev za poslovanje iz programov financiranja 

(npr. Razpis LIFE za nevladne organizacije), ne morejo uveljavljati režijskih stroškov v 

obdobju, v katerem prejemajo sredstva za poslovanje. Če bi upravičenec prejel sredstva za 

poslovanje v času (dela) trajanja projekta, je dolžen o tem poročati in vstaviti 

spremembo/popravek v proračunsko razpredelnico (obrazci F) pred koncem projekta in tako 

izključiti »administrativne« stroške. 

 

Režijski stroški (imenovani tudi »posredni stroški«) so priznani v fiksnem znesku, ki bo 

določen v sporazumu o nepovratnih sredstvih kot določen odstotek celotnih priznanih 

stroškov vsakega izmed upravičencev z izključenim nadomestilom dolgoročnega najema 

zemljišča/enkratnega nadomestila za rabo zemljišča (in tudi z izključenimi režijskimi stroški 

samimi, saj ti so posredni stroški). Skladno s členom II 19.3 Splošnih pogojev Vzorčnega 

sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE, ta odstotek ne more preseči 7 % za vsakega izmed 

upravičencev. Če proračun ni pripravljen v skladu s temi pravili, se v Poročilu R1 in pri 

poskusu oddaje pojavi opozorilno sporočilo, da predloga ni mogoče oddati. 
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Opozoriti velja, da se vrstica »Celotni priznani stroški brez stroškov, povezanih z zemljišči« 

izpolni avtomatično, na podlagi stroškov, vnesenih v obrazce F1 do F7. 

 

 

Form FC – Finančni prispevki 
 

Ta obrazec opisuje financiranje projekta s strani upravičenca (upravičencev) in/ali 

sofinancerja (sofinancerjev), kot tudi želeni finančni prispevek EU. 

 

Dobrine ali storitve, ki bodo zagotovljene »v naravi«, tj. za katere ni predviden denarni tok, 

niso primerne za sofinanciranje s strani EU in naj ne bodo vključene v proračun projekta. 

 

Pomembno: Vrstica »Celotni stroški akcij v €« se izpolni avtomatično, na podlagi stroškov, 

vnesenih v obrazce F1 do F1-F8. 

 

Prispevek upravičenca koordinatorja: Navedite znesek finančnega prispevka, ki ga bo 

prispeval upravičenec koordinator. Ta znesek ne more vključevati financiranja, pridobljenega 

iz drugih javnih in zasebnih virov in namenjenih posebej za projekt ali del projekta (slednje 

mora biti navedeno kot sofinanciranje). 

 

Prispevek pridruženega upravičenca: Navedite finančni prispevek vsakega izmed 

pridruženih upravičencev. Ti zneski ne morejo vključevati financiranja, pridobljenega iz drugih 

javnih in zasebnih virov in namenjenih posebej za projekt ali del projekta (slednje mora biti 

navedeno kot sofinanciranje). 

 

Znesek želenega prispevka EU: Navedite želene zneske finančnih prispevkov za 

upravičenca koordinatorja in vsakega izmed pridruženih upravičencev. Ti zneski morajo biti 

skladni s členi II.19 in II.25 Splošnih pogojev Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih 

LIFE. 

 

Znesek sofinanciranja v €: Navedite finančni prispevek vsakega izmed sofinancerjev. 

 

Zneski, ki ustrezajo lastnim finančnim prispevkom, in celotni stroški se avtomatično 

prenesejo v obrazce A3 in A4. Zneski, ki ustrezajo prispevkom sofinancerjev, se avtomatično 

prenesejo v obrazec A6 
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3.5 Poročila 
 

eProposal poročila vsebujejo podrobne finančne izračune in se izpolnijo avtomatično, na 

podlagi podatkov, vnesenih v tehnične in finančne obrazce. 

 

Samo poročili R1 - Proračun in R2 - Stroški posameznih akcij bosta vključeni v .pdf verziji 

predloga, ustvarjenega s pomočjo orodja eProposal. Ostala poročila pa dajejo praktične 

finančne informacije. 

 

 

Poročilo R1 – Proračun 

 

Obrazec povzema finančno strukturo projekta, tako da razčlenjuje proračun projekta in daje 

pregled finančnega načrta. 

 

Poročila R2 - Stroški posameznih akcij, R2a - Stroški na upravičenca, R2b - Stroški 

na akcijo na upravičenca, R2c - Stroški na upravičenca na akcijo 

 

Ti obrazci so zelo uporabni za povezavo doseženih tehničnih rezultatov in stroškov. 

 

Poročilo R3 - Pravilo pridobitve dobička na upravičenca 

 

To poročilo preverja, da nihče izmed upravičencev ne prejme delež finančnega prispevka 

EU, ki presega stroške, ki mu bodo nastali (skladno s pravilom neprofitnosti iz člena II.25.3 

Splošnih pogojih Vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE). 

 

Poročilo R4 - Skladnost s pravilom 2 % 

 

To poročilo prikazuje, ali vsota prispevkov oseb javnega prava (kot upravičenca 

koordinatorja in/ali pridruženega upravičenca) k projektu presega (za najmanj 2 %) stroške 

plač državnih javnih uslužbencev, odgovornih za projekt. Če temu ni tako, se bo pri poskusu 

oddaje predloga pojavilo opozorilno sporočilo, da predloga ni mogoče oddati. 

 

Poročilo R5 – Dodelitev po državah 

 

To poročilo prikazuje razdelitev finančnih prispevkov EU za obdobje 2014-2017 po državah 

članicah, v kateri so upravičenci registrirani.  

 

 

3.6 Priloge 

 

Vrsta priloge: Izberite iz spustnega menija. 

 

Naslov priloge: Potrebno je zagotoviti, da je naslov kratek (največ 200 znakov). 

 

Pomembno: največja velikost vsakega priloženega dokumenta je 2 Mb. 

 

V to sekcijo priložite ustrezne obvezne finančne priloge, kot obrazloženo v dokumentu 

Vodnik za ocenjevanje projektnih predlogov LIFE 2016. Predloge za dokumente Izjava 

osebe javnega prava, Poenostavljena finančna izjava in Razpredelnica s kazalniki 

uspešnosti so na voljo v prijavnem paketu, ki je na voljo na spletni strani LIFE.
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Pri projektih LIFE Narava in LIFE Biotska raznovrstnost so zemljevidi obvezni, 

vključno z akcijami na določenem območju. Glejte zahteve iz B2a 

 
 
 

4. Kontrolni seznam 

 

Namen spodnjih vprašanj je, da vam pomagajo pregledati, ali je vaša prijava kar najbolje 

pripravljena. V vseh primerih mora biti odgovor »da«. To ne pomeni, da je seznam vprašanj 

izčrpen in da vprašanja naslavljajo vse podrobne informacije, ki so potrebne; za to je 

potrebno pregledati podrobne informacije, podane v preostalih poglavjih tega dokumenta. 

 

1. Ste preverili, če je vaš projekt LIFE Narava ali LIFE Biotska raznovrstnost? 

2 Ali so obrazci A3, A4 in A6 podpisani in datirani? 

3 So obrazci A8 podpisani in datirani na vseh pomembnih mestih? 

4 Ali je obrazec B1 pripravljen vsaj v angleščini? 

5 Ali ste v čas trajanja vključičli dodaten čac na koncu projekta za nepredvidene 

zamude? 

6 Ali je prijavitelj pravno registriran v EU? 

7 Ali ste vključili vse obvezne priloge? A) Za upravičence koordinatorje, ki niso 

osebe javnega prava : (1) letna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, (2) 

revizijsko poročilo ali bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, potrjena s strani 

revizorja (tudi če v skladu z zakonodajo vaše države niste zavezani za revizijo), (3) 

poenostavljene finančne izkaze. B) izjava osebe javnega prava za upravičence 

koordinatorje, ki so osebe javnega prava 

8 Je več kot 25 % proračuna posvečenega dejanskim akcijam ohranitve (ali pa vaš 

predlog uveljavlja izjemo)? Ste dopustili varnostno rezervo? 

9 Ali ste vključili znatne aktivnosti - poleg prenosa znanja in mreženja - za zagotovitev 

ponovljivosti in prenosljivosti vaše rešitve? 

10 Ali imate podrobne pričakovane rezultate kar najbolj količinsko opredeljene za vsako 

akcijo? 

11 Ste izključili še trajajoče dejavnosti (ki so dovoljene samo v določenih primerih) in 

zagotovili, da za morebitne ponavljajoče akcije izpolnjujete vse relevantne pogoje? 

12 Ste izključili pripravljalne akcije, ki ne privedejo do praktičnih priporočil? 

13 Ali ste vključili smiseln paket za komunikacijo in razširjanje? 

14 Ste vključili akcije za nadzor vpliva projekta in vpliva projektnih akcij na določene vrste 

/ habitate? 

15 Ali ste vključili kazalnike, ki izkazujejo vpliv vašega projekta med trajanjem in 3 ali 5 

let po njegovem koncu? 

16 Ali je vodstvo projekta zadostno? Ali ste pripravili organigram? Kdo bo nastopal kot 

koordinator projekta za polni delovni čas (ni obvezno, a se močno priporoča)? 

17 Ali ste izključili vse akcije, ki bi bolj ustrezale za financiranje v okviru drugih 

programov za financiranje EU? Če obstaja dvom, ali ste predvideli dopolnilne akcije 

ali cilje? 

18 Ste opisali, kako se usmerjate v zelena javna naročila? 

19 Ali ste vi in vaši pridruženi upravičenci podrobno prebrali Splošne pogoje Vzorčnega 

sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE? 

20  Ste pri nakupu zemljišča / nadomestilih dobro pojasnili, kako ste izpolnili vse pogoje 

za upravičenost? 

19. Ste dobro pojasnili, kako predlog izpolnjuje vse nujne pogoje za ponovno naselitev / 

translokacijo vrste? 
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Samo projekti Narava: 

 

1. Ali vse dejanske akcije ohranjanja potekajo znotraj uradno določenih območij Natura 

2000 ali za izboljšanje celovitosti omrežja Natura 2000? So akcije znotraj območij 

Natura 2000 jasno označene na priloženih zemljevidih? 

2. Ali te akcije ciljajo izključno na vrste in habitate Natura 2000 (za akcije, ki temeljijo na 

določenem območju: Priloga I Direktive o pticah in / oziroma Priloga I ali II Direktive o 

habitatih; za akcije, ki temeljijo na vrstah: Priloga I ali II Direktive o pticah in / oziroma 

Priloga II, IV ali V Direktive o habitatih)? 

3. Ali vse akcije potekajo na evropskem ozemlju EU, kjer veljata direktivi o pticah in 

habitatih (ali pa jih pokrivajo omenjene izjeme)? 

4. Ste priložili podrobne zemljevide (velikost A3 oziroma A4)? Ali imajo tudi berljivo 

merilo, naslov in podrobnosti na ozadju (npr. imena vasi, rek itn.)? 

 

 

 

Samo projekti Biotska raznovrstnost:  

 

1. Je projekt, ki zadeva temi 4 in 5, predstavitveni in/ali pilotni projekt? 

2. Če imate »predstavitveni« oziroma »pilotni« projekt, ali tudi vsebuje spremljanje, 

ocenjevanje, aktivno razširjanje in jasno strategijo za poustvarjanje projektnih 

rezultatov in ugotovitev (glejte definicijo »demonstracija« in »pilot«)?  

3. Ali vsi ukrepi potekajo na evropskem ozemlju EU (ali pa veljajo izjeme, predvidene)?
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PRILOGE 

 
 

 

PRILOGA 1: Koledar postopka ocenjevanja v programu LIFE 2016 in 
izbirni postopek 
 
 

Datum ali obdobje Aktivnost 
  

15. september 2016 rok za oddajo predlogov naročniku 
  

september 2016 do ocena in revizija predlogov 

maj 2017  

  

maj-junij 2017 podpis posameznih sporazumov o nepovratnih sredstvih 

  

1. julij 2017 najzgodnejši možni datum za začetek projektov 2016 
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PRILOGA 2: Pomembne povezave 

 

a) Splošni dokumenti za vse prijavitelje: 

 

o Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 

 

o Večletni delovni program LIFE za obdobje 2014–2017 

 

o Povezava do LIFE Komunikacijskih orodij 

 

o Finančna uredba 

 
 

 

b) LIFE Narava in biodiverziteta: 

 

 Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild 

flora and fauna 

 

 Council Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds 

 

 List of priority bird species of Directive 2009/147/EC considered as priority for 

funding under LIFE 

 

 Website providing a geographical view of the Natura 2000 ecological network 

http://natura2000.eea.europa.eu 

 

 Commission Communication COM (2011) 244 final Our life insurance, our 

natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm 

 

 Biodiversity Information System for Europe http://biodiversity.europa.eu/ 

 

 Biodiversity baseline http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-

biodiversity-baseline/ 

 

 IUCN Guidelines for reintroduction and other conservation translocations 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_116_R_0001
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2012:298:TOC
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/list_annex1.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/list_annex1.pdf
http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://biodiversity.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/
http://www.issg.org/pdf/publications/RSG_ISSG-Reintroduction-Guidelines-2013.pdf
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PRILOGA 3: Orodje eProposal 

 

Orodje eProposal prijaviteljem za »tradicionalne« projekte LIFE omogoča, da ustvarijo 

in oddajo predlog(e) na spletu. Samo predlogi, oddani v orodju eProposal bodo 

obravnavani pri ocenjevanju. 

 

Prosimo, če naslavljate izključno samo vprašanja/težave o orodju eProposal na 

 

 

Opozarjamo, da je ta center za pomoč uporabnikom namenjen samo IT vprašanjem glede 

uporabe orodja eProposal. 

 

Vsa druga vprašanja o programu LIFE je mogoče razjasniti s prebiranjem dokumentacije, 

vključene v prijavni paket, in - v nujnih primerih - tako da kontaktirate nacionalne 

kontaktne točke LIFE ali pišete na easme-life@ec.europa.eu. 

 

Če ste se v orodju eProposal že registrirali za razpise v letih 2012, 2013 ali 2014+, 

lahko še naprej uporabljate iste prijavne podatke za registracijo in lahko preskočite 

korake 1 in 2. Kljub temu boste morda morali zamenjati geslo. 

 

 

3.1 Korak 1: Ustvarite svojo ECAS uporabniško ime in geslo (za vse 

uporabnike) 

 

Dostop do začetne strani eProposal je naveden na spletni strani LIFE. 

 

Povežite se na https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do orodja eProposal je mogoče dostopati samo skozi ECAS (the European Commission 

Authentication Service). Zato se boste najprej morali registrirati v sistemu ECAS in pridobiti 

uporabniško ime in geslo. 

 

Ko potrdite svojo identiteto, ni potrebno ponovno vnašati svojih prijavnih podatkov 

(uporabniškega imena in gesla), če ne zapirate svojega brskalnika. 

 
 
 

eProposal center za pomoč uporabnikom: 
env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu 

mailto:easme-life@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb
mailto:env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu
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V meniju »Nov uporabnik?«, kliknite »Registracija«. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.1 ECAS ustvarite račun 

 

Navedite potrebne informacije: 

 

Vaša domena povezave mora biti ZUNANJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opozorilo: Če ne morete razbrati »varnostnega preizkusa«, brez oklevanja poskusite 

naslednjo kombinacijo s klikom na ikono  poleg slike za varnostni preizkus. 

 

Ko enkrat oddate to informacijo, kliknite na polje »Ustvari račun«. Po tem bi morali prejeti 

potrditveno sporočilo. 
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3.1.2 ECAS ustvarite geslo 

 

 

Sedaj boste od sistema ECAS (<ecas-admin@ec.europa.eu>) prejeli potrditveno sporočilo 

na navedeni elektronski naslov. 

 

Opozorilo: prejem potrditvenega elektronskega sporočila lahko traja do pol ure. Če vendarle 

ne prejmete tega elektronskega sporočila, najprej preglejte predal za vsiljeno pošto (oz. 

SPAM), preden kontaktirate center za pomoč uporabnikom eProposal. 

 

 

 

Od trenutka, ko vam je bilo poslano elektronsko sporočilo, imate 90 minut časa, da 

ustvarite vaše ECAS geslo! 

 

Odprite prejeto elektronsko sporočilo in kliknite na »to povezavo«. 

 

Določite svoje geslo (najmanj 10 znakov, z vsaj 1 veliko tiskano črko in 1 števko ali 

posebnim znakom) ter oddajte. 

 

Ko je enkrat oddano, se pojavi potrditveno sporočilo. 

 

Lahko spremenite svoje geslo ali zahtevate za ponastavitev gesla, če ga pozabite. 

Priporočamo, da svoje uporabniško ime/elektronsko sporočilo in geslo, ki ste jih uporabili za 

registracijo in vpis v sistem eProposal (Korak 2), varno shranite. 

 

 

3.2 Korak 2: Registrirajte se kot uporabnik v sistemu eProposal (za 

vse uporabnike) 

 

Pojdite na začetno stran LIFE eProposal. 
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Kliknite na opcijo »Ali ste prijavitelj?«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V meniju »Ali ste prijavitelj?« kliknite »Vpis«. 
 

Preusmerjeni boste na to stran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Preverite, da je izbrana domena »Zunanja« (če ni, jo spremenite v »Zunanjo« z 

uporabo povezave »Spremeni« in ko se pojavi vprašanje »Od kod ste?«, navedite 

»Niti institucija niti evropski subjekti« + kliknite »Izberi«. 

2. Vnesite svoj elektronski naslov in geslo (ki ste ju ustvarili v Koraku 1). 

3. Kliknite na polje »Vpis«. 

 

Sedaj ste v orodju eProposal. 

 

Izberite tip računa Uporabnik prijavitelj: 
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Nato vnesite zahtevane podatke (obvezna polja so označena z rdečo zvezdico *) in kliknite 

polje »Shrani«, ki je na voljo na dnu ekrana. 

 

Prejeli boste naslednje potrditveno sporočilo: »Vaš uporabniški račun je bil ustvarjen«. 

 

Ko se enkrat registrirate kot uporabnik, boste na seznamu predlogov videli tudi predloge, ki 

ste ga ustvarili vi (ali ste prejeli vabilo, da si ga ogledate) v obdobju razpisa LIFE ali razpisov 

2012, 2013 in 2014+. 
 
 
 

3.3 Korak 3: Ustvarite predlog (opravi prijavitelj koordinator) 

 

Predloge lahko v orodju eProposal ustvarijo samo registrirani uporabniki, ki nastopajo 

kot prijavitelji koordinatorji , tj. »imetnik« predloga. 

 

Prijavitelj koordinator bo postal upravičenec koordinator, če bo predlog izbran za 

sofinanciranje LIFE. 

 

Sedaj lahko ustvarite predlog za projekt LIFE s klikom na polje »Ustvari nov predlog«, ki se 

nahaja na dnu ekrana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vnesti boste morali osnovne informacije o vašem predlogu, glede na izbrano prednostno 

področje LIFE. Te informacije je mogoče urejati po tem, ko se predlog v sistemu ustvari. 

 

Za ta namen boste avtomatično preusmerjeni na tehnični obrazec A1 (več spodaj). Da bi 

ustvarili nov projekt v orodju eProposal, je potrebno izpolniti oba obrazca, A1 IN A2. Predlog 

bo nato prepoznaven s pomočjo kratice projekta, vnesene v tehnični obrazec A1. Podatki, že 

vneseni v procesu registracije, bodo na voljo v obrazcih A1 in A2 za predlog, ki ste ga 

ustvarili. 

 

Zaradi tehničnih razlogov ne bo mogoče »digitalno« reciklirati predlogov iz programa LIFE+. 

Ni mogoče ustvariti novega predloga 2016 na osnovi predloga LIFE+; zato bo potrebno 

predhodni predlog prenesti ter vsebino prekopirati v prijavni obrazec 2016. 
 

 
 

3.3.1 Pravice dostopa za upravljanje (neobvezno) 

 

Predlog LIFE, ustvarjen v orodju eProposal, se avtomatično poveže z imetnikom: 

uporabnikom, ki ga je ustvaril. 

 

Imetnik predloga lahko: 
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 pregleduje in/ali ureja predlog, 

 

 povabi druge uporabnike in jim dodeli pravice za urejanje; 

 

 odda predlog. 

 

Upravljanje s pravico dostopa 

 

Da bi lahko imetnik upravljal s pravicami dostopa in s pravicami ogleda za druge 

uporabnike, povezane s predlogom, je treba izvesti naslednje korake: 

 

a) Izberite predlog, za katerega želite podeliti pravice drugemu uporabniku ali poslati 

povabilo pridruženemu upravičencu. 

 

b) Pojdite na meni Predlog (Proposal)/del Pravica dostopa (Access rights). 

 

Če je samo imetnik povezan s predlogom, bo ekran videti tako: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Pošiljanje vabila drugemu uporabniku (neobvezno) 

 

(c) Imetnik predloga (prijavitelj koordinator) pošlje vabilo drugemu uporabniku, tako da 

navede elektronski naslov osebe, ki jo želi povabiti, v spodnjem polju ekrana »Invite 

user«. Povabljena oseba mora imeti v orodju eProposal registriran račun. 

 
d)         Če je povabljeni uporabnik že registriran v orodju eProposal: 

 

o Se pojavita ime in priimek tega uporabnika kot »(V vrsti)« v seznamu uporabnikov za 

pravice dostopa. 

 

o Sporočilo s povabilom se pošlje na elektronski naslov, ki ga je vnesel povabljeni 

uporabnik (ko se je registriral na orodju eProposal). 

 

o Uporabnik se vpiše v orodje eProposal: na vrhu prvega ekrana se prikaže vabilo.  

Uporabnik ga lahko sprejme ali zavrne. 
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- Če povabljeni uporabnik sprejme vabilo, se predlog pojavi v njegovem uporabniškem 

seznamu predlogov in uporabnik ga bo lahko videl od tega trenutka dalje. Imetnik 

predloga lahko temu uporabniku nato podeli pravice za urejanje. 

 
 

e) Če je povabljeni uporabnik še NI registriran v orodju eProposal: 

 

- Se pojavita ime in priimek tega uporabnika kot »(V vrsti)« v seznamu uporabnikov za 

pravice dostopa. 

 

- Sporočilo s povabilom se pošlje na elektronski naslov povabljenega uporabnika, kot ga 

navede imetnik predloga. To sporočilo vsebuje povezavo na ECAS (več v Koraku 1, če 

je potrebno) in še eno za registracijo v orodju eProposal (več v Koraku 2). 

 

- Uporabnik se vpiše v orodje eProposal: na vrhu prvega ekrana se prikažeta potrdilo 

registracije in vabilo. Uporabnik lahko sprejme ali zavrne povabilo. 

 
 
 

 

- Če povabljeni uporabnik sprejme vabilo, se predlog pojavi v njegovem uporabniškem 

seznamu predlogov in uporabnik ga bo lahko videl od tega trenutka dalje. Imetnik 

predloga lahko nato temu uporabniku podeli pravice za urejanje. 

 

(f) Imetnik predloga lahko pošlje vabila neomejenemu številu uporabnikov, z uporabo 

enakih korakov. 

 

(g) Če je več uporabnikov povezano s predlogom, bo ekran s pravicami dostopa videti 

tako (pri imetniku predloga, pri ostalih povezanih uporabnikih bodo vsi kvadrati sivi): 
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h) Polje z imetnikom predloga je vedno sivo (vselej mora biti vsaj eden uporabnik imetnik 

predloga). 

 

i) Uporabnik(i), ki so sprejeli vabilo, so navedeni v kvadratih v stolpcu »Imetnik«, »Lahko 

vidi« in »Lahko ureja«. 

 
j) Če so imena in priimki še vedno »(V vrsti)«, to pomeni, da ti uporabniki še niso sprejeli 

vabila. 

 
k) Imetnik predloga lahko podeli pravice za urejanje drugemu (drugim) uporabniku 

(uporabnikom), povezanim s predlogom. Edini pogoj je, da uporabnik sprejme 

vabilo, ki ga je imetnik poslal. To več uporabnikom omogoča, da istočasno delajo na 

istem projektu. 

 
l) Za podelitev pravic za urejanje mora imetnik odkljukati kvadratek v stolpcu »Lahko 

ureja«. Ko se ta uporabnik/uporabnica naslednjič prijavi na eProposal, bo lahko 

urejal(a) ta predlog. 

 
m) Pomembno: Če so bile uporabniku dodeljene pravice za urejanje, bo lahko 

izvrševal(a) iste aktivnosti kot upravičenec koordinator, tj. spreminja, briše, dodaja 

tehnične in finančne podatke, ne bo pa mogel/mogla oddati predloga ali pošiljati vabil 

drugim uporabnikom. Upravičenec koordinator, lahko nenehno spreminja med 

načinom urejanja in pregledovanja za pridruženega prijavitelja. 

 

 
Spreminjanje imetnika 

 

Uporabnik, ki naj bi postal imetnik, mora že biti povabljen k predlogu. Za spremembo imetnika, 

mora (prvotni) uporabnik klikniti na kvadratek »Ne« v stolpcu »Imetnik« pri uporabniku, ki naj 

bi postal nov imetnik: po potrditvenem sporočilu, se bo preklopilo na Da. Od tega trenutka 

dalje prvotni uporabnik ne more več urejati pravic uporabnikov. 

Ko se »novi« imetnik naslednjič prijavi na eProposal, bo lahko urejal(a) pravice uporabnikov 

za ta predlog. 

 

Kakršne koli podatke, ki so že bili vneseni v tehnične in/ali finančne obrazce za prijavitelja 

koordinatorja (tj. v zvezi z akcijami, za katere je odgovoren prijavitelj koordinator ali za 

stroške, ki so temu prijavitelju nastali), bo potrebno spremeniti ročno, da bodo usklajeni z 

novimi okoliščinami predloga. 

 

3.3.2 Potrditev in oddajanje predloga 

 

Opozarjamo, da sta oba koraka obvezna, da bo predlog zagotovo obravnavan med procesom 

ocenjevanja! 
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Potrditev 

 

Po izpolnitvi predloga, kliknite na polje »Potrdi«, ki je na voljo na obrazcu A1. Številni 

prenastavljeni pregledi se bodo zagnali skozi celoten predlog, kot je preverjanje, ali so 

izpolnjena obvezna polja in v pravilnem formatu, skladnost med navedenimi datumi, 

konsistenca med različnimi elementi proračuna itn. 

 

Sporočilo o napaki v fazi potrditve pomeni manjkajoč ali nepravilen podatek in onemogočajo 

oddajo predloga (npr. »Znesek celotnih stroškov mora biti enak znesku celotnih finančnih 

prispevkov«). 

 

Ko je proces potrditve končan brez sporočil o napaki, ki onemogočajo oddajo, boste prejeli 

naslednje potrditveno sporočilo: 
 
 
 
 
 
 

Opozarjamo, da v tej fazi predlog še NI bil oddan. 

 

Po uspešni potrditvi predloga, bo eProposal imetnika vprašal, če želi takoj oddati predlog. 

 

 

Oddaja 

 

 

Ko je predlog enkrat potrjen in še pred rokom oddaje, mora prijavitelj koordinator (imetnik 

predloga), oddati predlog s klikom na polje »Oddaj naročniku« (to polje se pojavi na obrazcu 

A1 šele, ko je bil predlog potrjen in se ne pojavljajo več sporočila o napaki, ki onemogočajo 

oddajo). 

 

Po kliku na to polje boste prejeli naslednje sporočilo s potrdilom, da je bil predlog uspešno 

oddan: 
 
 
 
 

 

Predlog je po potrebi mogoče neomenjeno spreminjati, potrjevati in (ponovno) oddajati do 12. 

septembra 2016 (16:00 po bruseljskem lokalnem času). Vsak naknadno oddan predlog 

nadomesti predhodno oddano verzijo (pretekle verzije se ne arhivirajo in zato niso več na 

voljo). 

 

Rok za oddajo bo podaljšan samo v primeru »višje sile« ali padca sistema in takoj bo na 

spletni strani LIFE in začetni strani sistema eProposal objavljen nov rok (določen na način, da 

nadomesti obdobje nedelovanja sistema). 

 

Predlog bo avtomatično posredovan naročniku. Predlog lahko vidijo tudi državni organi držav 

članic, v katerih so upravičenci pravno registrirani, če imetnik predloga označi možnost 

dostopa za državne organe (več v opisu na strani 83). 

 

Vsakemu oddanemu predlogu je avtomatsko dodeljena unikatna referenčna koda projekta, ki 

vključuje letnico razpisa, prednostno področje LIFE in zaporedno 6-mesto število. Vsi tehnični, 

finančni obrazci in obrazci za poročanje bodo označeni s to kodo (npr. »Proposals / LIFE14 
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ENV/FI/000001 LIFE Water / Financial Forms / F1 – Direct personnel costs«). Ta koda bo 

uporabljena v vsej korespondenci z naročnikom v izbirnem postopku in v postopku izvajanja 

projekta, če bo predlog izbran za sofinanciranje LIFE. Neoddan predlog še nima reference. 

 

Pomembno: oddan predlog je mogoče spreminjati in ponovno oddajati do izteka roka za 

oddajo. Naročnik bo ocenil samo zadnjo oddano verzijo predloga. 

 

Če želite, da je vaš predlog obravnavan v ocenjevalnem postopku, morate posebej 

poskrbeti, da kliknete na polje »Oddaj naročniku« pred iztekom roka za oddajo. 

 

 

Polje »Oddaj naročniku« bo deaktivirano ob izteku roka za oddajo (15. 

september 2016 ob 16:00 po bruseljskem lokalnem času). Naročnik ne 

odgovarja za probleme, ki bi jih povzročilo počasno delovanje sistema ali 

podobne težave. Prijavitelji naj organizirajo pripravo na način, da se 

izognejo oddaji »v zadnji minuti«. 
 

 

Ne pozabite, da lahko državni organi, če jim je to omogočeno, vidijo, da je bil oddan predlog 

(identificiran z referenco, naslovom projekta, prijaviteljem koordinatorjem, celotnimi stroški in 

želenim finančnim prispevkom), toda ne morejo videti celega predloga na spletu, dokler se ne 

izteče rok za oddajo, razen če jim prijavitelj koordinator to dovoli. 

  

To dovoljenje je mogoče dati s pomočjo naslednjih korakov, ki jih mora izvesti prijavitelj 

koordinator: 

 

(a) Izberite predlog, za katerega želite podeliti pravice ogleda državnemu organu. 

(b) Pojdite na meni Predlog/del pravice dostopa. 

(c) V sekciji Državni organ, označite kvadrat, da dovolite dostop ali ga pustite, kot je, če 

dostopa ne želite dodeliti. 

 

Opozarjamo, da možnost, da dostopa državnim organom ne dovolite, obvelja tudi v času po 

oddaji. 
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(d) Ko se uporabnik/uporabnica državnega organa (za državo članico, kjer je registriran 

prijavitelj koordinator ali kakšen ali več pridruženih prijaviteljev) naslednjič prijavi na 

eProposal, bo po odobritvi lahko videl/a predlog, tudi če rok za oddajo še ni nastopil. 

 

Dovoljenje za dostop lahko kadar koli odstranite. 

 

Opozarjamo, da po poteku roka za oddajo, ne bo več mogoče dostopati do te možnosti. 

 

 

Komunikacija po oddaji prijave 

 

 

Ko poteče rok za oddajo, bo komunikacija s prijavitelji, ki so oddali predlog, potekala izključno 

skozi poštni predal predloga. 

  

Samo imetnik predloga s statusom »Naročnik je prejel« (in poznejšimi statusi) lahko dostopa 

do tega poštnega predala. 

 

KDO GA LAHKO UPORABLJA? 

 

- prijavitelj: za prebiranje sporočil, poslanih od naročnika ali njegovega svetovalca, in za 

odgovarjanje na ta sporočila ter za ustvarjanje novih sporočil, naslovljenih na naročnika 

ali njegovega svetovalca. 

- naročnik ali njegov svetovalec: za pošiljanje sporočil prijaviteljem in prebiranje 

odgovorov prijaviteljev. 

- državni organ: za ogled korespondence za predloge, do katerih imajo dostop 

(prijavitelj ali pridruženi upravičenec, ustanovljen v njihovi državi članici). 

 
 

KAKO PREBIRAM IN POŠILJAM SPOROČILA? 

 
Do sporočil je mogoče dostopati na dva načina: 
 

- pojdite na Seznam predlogov: če imate novo sporočilo za posamezni predlog, se pojavi 
ikona  

 

- v stolpcu »Neprebrano«; kliknite na  za neposreden dostop do poštnega predala 
 
če je posamezni predlog že odprt, je »poštni predal« na voljo v spustnem meniju pod napisom 
»Predlog« 
 
Ti dve opciji vodita v dva niza: 
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Niz združi vsa sporočila, ki jih veže ista »Tema« (kar določi tisti, ki niz ustvari), »Faza« (faza 

izbirnega procesa, na katero se sporočilo  nanaša) in »Vrsta« (npr. zavrnitveno pismo, 

poizvedbeno pismo, pismo z navodili ali »Drugo«), 

 

Nize se lahko ustvari ali zapre. Uradne nize (kot je Zavrnitveno pismo, Pismo z navodili itn.) 

lahko ustvari samo naročnik. Prijavitelji lahko ustvarijo (in pozneje zaprejo) 

»Drugo« vrsto nizov, z uporabo polja  .  Naročnik in njegov svetovalec lahko 

zaprejo katero koli vrsto nizov. 

 

S klikom na ikono  za dani niz, se bodo pojavile podrobnosti za ta niz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ta zaslon vam omogoča, da vidite vso preteklo korespondenco (zelena barva označuje 

sporočila, ki jih je objavil prijavitelj, modra pa sporočila, ki jih je objavil naročnik in njegov 

svetovalec). Enake barve v močnejšem odtenku označujejo neprebrana sporočila, medtem ko 

sporočila v svetlejšem odtenku označujejo sporočila, označena kot prebrana. 

 

Prijavitelji lahko označijo enega ali več novih sporočil s klikom na gumb  To se 

uporablja tudi za odgovarjanje na sporočila, ki so jim bila predhodno poslana (izbira 

prejemnika: naročnik ali svetovalec in nato klik na ; po potrebi je mogoče naložiti eno ali 

več prilog, od katere nobena ne presega velikosti 2 MB; uporabljajte samo generične formate, 

da zagotovite, da jih lahko odprejo tudi drugi uporabniki). 
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S klikom na  lahko prijavitelj vidi sporočilo, ki ga želi poslati, in preveri njegovo 

vsebino ter seznam prilog. Za pošiljanje novega sporočila kliknite na  . Za nadaljevanja 

urejanja sporočila kliknite na  . 
 
 

KAKO BOM OBVEŠČEN, ČE PREJMEM NOVO SPOROČILO? 

 

Prijavitelji bodo po elektronski pošti v predal z elektronskim naslovom, navedenim v obrazcu 

A2, prejeli obvestilo, da jih v predalu predloga čaka novo sporočilo. Prijaviteljem priporočamo, 

da redno pregledujejo predal predloga v orodju eProposal, ker sporočilo z obvestilom včasih 

ne pride do naslovnika (npr. je avtomatično preusmerjena v predal z vsiljeno pošto, je predal 

spremenjen, je predal pol itn.). Samo prijavitelj koordinator bo prejel sporočilo z obvestilom. 

 

 

Izbris predloga 

 

Neoddan predlog lahko prijavitelj (imetnik) kadar koli izbriše. 

 

Za izbris predloga: 

 

- Poiščite ga na svojem seznamu predlogov. 

 

- Kliknite na ikono  za ta predlog v ustreznem stolpcu z akcijami. 

 

- Ko vas sistem opozori z vprašanjem »Ali ste prepričani, da želite izbrisati predlog?«, 

pritisnite »OK« za izbris ali »Prekliči« za preklic izbrisa. 

 

Upoštevajte, da bodo vse informacije, vnesene v eProposal, trajno izbrisane in jih ne bo 

mogoče obnoviti, ko predlog enkrat izbrišete. 
 

 

Preklic predloga 

 

Prijavitelj (imetnik) zadrži pravico, da predlog kadar koli po oddaji prekliče. Preklican predlog 

ne bo upoštevan pri ocenjevanju. 

 

Za preklic predloga: 

 

- Poiščite ga na svojem seznamu predlogov. 

- Kliknite na ikono Uredi  za ta predlog v ustreznem stolpcu z akcijami. 

- V meniju predloga izberite obrazec za preklic. Tam boste lahko navedli razlog(e), zakaj 

morate preklicat svoj predlog (npr. pričakovan finančni vir je odpovedal), in potrdili, da 

želite resnično preklicati predlog. 

 

Če kliknete na »OK«, boste prejeli naslednje potrditveno sporočilo:  

 

 

 

 


