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Zakaj LIFE?
LIFE (L’Instrument financier pour l’environment)

LIFE je katalizator: zagotavlja platform o za razvoj in izmenjavo 
najboljših praks ter znanja, s čimer izboljšuje, spodbuja in pospešuje 
spremembe;

Prispeva k izvedbi okoljske politike EU in njene zakonodaje

Integrira varstvo okolja v druge politike in s tem prispeva k 
trajnostnemu razvoju

Uspešno deluje od leta 1992: pozitiven odziv in končna ocena;
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LIFE – Nekoč …
LIFE 1992 - 2013: več kot 3100 projektov na področjih:

narava & biodiverziteta

drugi okoljski sektorji in upravljanje

okoljsko informiranje

LIFE v Sloveniji:

narava & biodiverziteta: 21 projektov (37m €, od  
tega 21m € LIFE)

drugi okoljski sektorji in upravljanje: 8 projektov 
(15,5m €, od  tega 7,5m € LIFE)

okoljsko informiranje: 4 projekti (2,6m €, o tega 
1,3m € LIFE)
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LIFE – Nekoč …

LIFE PROJEKTI V SLOVENIJI 2007-2013
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LIFE – … in danes
LIFE 2014 - 2020, dva podprograma za: 

Podprogram za okolje - 3 prednostna področja:

Okolje & učinkovita raba virov (ENV)

Narava & biodiverziteta (NAT, BIO)

Okoljsko upravljanje & informiranje (GIE)

Podprogram za podnebne ukrepe – 3 prednostna 
področja:

Blažitev podnebnih sprememb (CMM)

Prilagajanje podnebnih spremembam (CCA)

Upravljanje in informiranje o podnebnih spremembah (GIC)
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LIFE 2014-2020 – zakonski okvir

Uredba LIFE (Uredba (EU) 1293/2013 z dne 20/12/2013)

Večletni delovni program LIFE 2014-2017 (Sklep 
Komisije z dne 19/03/2014)

� Pogodbe o donaciji upravičencev s pogodbeno stranko
(vključno s Splošnimi pogoji) ali pogodbe prejemnikov z 
bankami
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LIFE 2014-2020 – cilji
Prispevati k učinkovitejši rabi virov, nizkoogljičnemu in 
podnebno prilagodljivemu gospodarstvu; varovati in 
izboljšati okolje; ustaviti zmanjševanje biodiverzitete, varovati 
ekosisteme ter, še zlasti, omrežje Natura 2000

Izboljšati razvoj, izvajati in uveljavljati okoljsko in podnebno 
politiko in zakonodajo EU

Integrirati in vpeljevati okoljske in podnebne cilje v druge 
politike EU

Izboljšati okoljsko in podnebno upravljanje

Izvajati 7. okoljski akcijski program

(3. člen Uredbe; preveriti skladnost projekta s cilji!)

7



LIFE 2014-2020 - proračun
Skupni proračun 3,5 milijarde €

Za projekte financirane z nepovratnimi sredstvi in finančnimi 
instrumenti: 2,8 milijarde €(81% vsega proračuna)

Podprogram za okolje 2,1 milijarda € za projekte

Narava & biodiverziteta vključno s povezanim upravljanjem in 
informiranjem 1,22 milijarde € (več kot 55% podprograma ENV)

Podprogram za podnebno ukrepanje 0,69 milijarde € za projekte

Donacije za delovanje okoljskim in podnebnim
nevladnim organizacijam: 63 milijonov €.
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LIFE 2015 - proračun
Za projekte financirane z nepovratnimi sredstvi: 
240,8 milijonov €

Podprogram za okolje 184,1 milijonov €

Narava & biodiverziteta vključno s povezanim 
upravljanjem in informiranjem 55% podprograma ENV

Podprogram za podnebno ukrepanje 56,7 milijonov 
€ za projekte

Donacije za delovanje okoljskim in podnebnim 
nevladnim organizacijam: 9 milijonov  €
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LIFE 2014-2020 – Zemljepisna pokritost

Načelo:  Veljavno povsod, kjer velja pogodba o Evropski 
uniji

Udeležba:

• Določene tretje države lahko sodelujejo na osnovi in v 
skladu s pogoji sporazuma o sodelovanju

• Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami je 
mogoče, če je nujno za doseganje ciljev LIFE
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Dejavnosti izven EU

So lahko vključene, če so:

• Nujne za doseganje okoljskih in podnebnih ciljev Unije

• Nujne za zagotavljanje učinkovitosti posegov, 
izvajanih na ozemljih držav članic, za katere 
velja Evropska pogodba

• Upravičenec koordinator je ustanovljen v EU
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LIFE – Splošne značilnosti

• Kandidati – mala in srednja podjetja, nevladne 
organizacije, javne uprave, dejavne na področju 
okolja in podnebne zaščite

• Poudarek na ponovljivosti/prenosljivosti,
dolgoročni trajnosti ter dodani vrednosti za EU 
projektnih rezultatov

• Ni poudarka na raziskavah (� H2020)

• Brez velike infrastrukture; ni poudarka na 
razvoju podeželja ali regij (� kmetijski, strukturni 
skladi)

• Podpora in nadzor: S strani pogodbene stranke 
(EASME ali Komisija) ter zunanjih nadzornikov.
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LIFE – Splošne značilnosti

Vrste projektov: 

Tradicionalni (najboljše prakse, predstavitveni, 
pilotni),

Integrirani, 

Tehnična pomoč, 

Povečanje zmogljivosti, 

Pripravljalni.
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„Tradicionalni" projekti

Za koga?

•Predvsem mala in srednja podjetja, nevladne organizacije, javne 
uprave, dejavne na področju okolja in podnebne zaščite

Za kaj?

•Doseganje splošnih in specifičnih ciljev na 6 prednostnih  področjih. 

•Podprogram za okolje: dodaten poudarek na tematskih prioritetah 
in projektnih tematikah (večletni delovni program LIFE za 2014-
2017)

Povprečna velikost?

•1 to 5 upravičencev; sofinanciranje EU: 500,000 do 1,5 mil. €

Stopnja sofinanciranja?

•60%; NAT: za prednostne habitate/vrste: 75%
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Integrirani projekti (IP)
Za koga?

•Predvsem javne uprave in druge ustanove, dejavne na področju 
varovanja okolja in podnebja, sposobne poleg integriranega programa 
koordinirati komplementarne dejavnosti, sofinancirane z dodatnimi 
zasebnimi in javnimi (predvsem EU) sredstvi.

Za kaj?

•Uveljavljanje okoljskih in podnebnih načrtov in strategij EU (LIFE VDP
za 2014-2017); velikopotezni; komplementarne dejavnosti z dodatnim 
sofinanciranjem; sodelovanje deležnikov

Povprečna velikost?

•2 to 10 upravičencev; EU prispevek: 10 to 15 mil. €; približno 3 IPji na 
državo članico. 

Stopnja sofinanciranja?

•60%

Za pripravo IP možno pridobiti projekt tehnične pomoči
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Razpis LIFE 2015 - časovnica

Tradicionalni projekti

Razpis 1 junij

2015

Prijava

sept/okt 

2015

Ocenjevanje 

okt 2015-maj

2016

Razpis junij

2015

Prijava 

koncepta 

okt. 2015

Polna prijava 

april 2016

Integrirani projekti

Podpis 

pogodb sept.

2016

Podpis 

pogodb 

maj/junij

2016
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