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splošno o projektu

vrednost projekta: 1.218.146 €

sofinanciranje EK: 981.330 €

trajanje: 01/01/2016 - 30/06/2018

izvaja: Ministrstvo za okolje in prostor RS

Nacionalne konktaktne točke:

� Julijana Lebez Lozej (varstvo narave)

� Nives Nared (podnebni ukrepi)

� Tatjana Orhini Valjavec (varstvo okolja)
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Stanje pri izvajanju LIFE programa v 
Sloveniji

Nizek proračun in malo osebja oz. delovnega časa 

→ omejena podpora potencialnim prijaviteljem 

→ ena delavnica letno

→ omejene možnosti in kvaliteta svetovanja 

→ premalo dela na mreženju in izmenjavi rezultatov 

Majhen uspeh slovenskih prijav na Life razpisu

→ velik interes za prijave

→ delež uspešnih pada



glavni cilji projekta

→ kakovostno in številčno okrepiti aktivnosti MOP za 
izvajanje LIFE programa

→ izboljšati učinkovitost Slovenije pri izvajanju LIFE 
programa (več uspešnih prijav, boljša povezava z izvajanjem 
politik)

→ boljša promocija rezultatov in njihovo vključevanje v 
politike in programe



podrobnejši cilji projekta

• Povečati zanimanje za LIFE projekte

• Krepiti znanje o pripravi in vodenju projektov

• Spodbujati in povečati sposobnosti vodenja projektov in s tem 
spodbujati projektno zasnovan pristop k reševanju okoljskih izzivov

• Prikazati sinergije LIFE programa z drugimi evropskimi finančnimi viri 
pri doseganju ciljev okoljske politike, programov in strategij ter 
povečati absorpcijsko sposobnost za koriščenje teh virov



• Povečati mednarodno (regionalno) sodelovanje in s 
tem pripomoči k reševanju čezmejnih okoljskih 
vprašanj

• Povečati število in kakovost projektnih predlogov, ki 
bodo namenjeni izvajanju nacionalnih prioritet na 
področju okolja

• Izboljšati koordinacijo odgovornih organov za 
pripravo vsebine integriranih projektov, to je večjih 
kompleksnih projektov, namenjenih implementaciji 
nacionalnih operativnih programov

• Informirati o t.i. finančnih instrumentih kot možnih 
finančnih virih za financiranje LIFE projektov

podrobnejši cilji projekta



ključne aktivnosti

→ delavnice

● predstavitve izvajanja Life programa in ciljev

● informacije o tem, kako pripraviti dober projekt/ vlogo

● informacije, kako učinkovito izvajati Life projekt

→ splošne delavnice – info dan: 2/leto regijsko

→ podrobnejše delavnice : 2/leto regijsko, vključno z izkušnjami drugih DČ 

→ Writters workshop: 3/leto, po področjih (narava, okolje , podnebni ukrepi)

→ delavnice o IP : po področjih (narava, vode, odpadki, zrak, podnebni ukrepi)



Ključne aktivnosti

→ Izobraževanja:

• 2 izobraževanji o EU finančnih skladih

• Izobraževanje o finančnih instrumentih v okviru LIFE programa:

• NCFF (Natural Capital Financing Facility): 2x

• PF4EE (Private Finance for Energy Efficiency): 2x

→ Promocija integracije, dopolnjevanja, sinergij in ponovljivosti LIFE 
programa v druge politike in programe

• 3 dogodki (narava, okolje, podnebni ukrepi)

→ 2 mednarodni networking konferenci (2017, 2018)



Ključne aktivnosti

→ Konzultacije in strokovna podpora prijaviteljem

→ Študijski obiski:

• Obisk CA Španije, Italije, Poljske z ogledi dobrih praks

• Obiski 3 „best of the best“ najboljših projektov v izvajanju

• Obiski 5 IP projektov

→ Prevod razpisne dokumentacije v slovenščino



Aktivnosti - komunikacija

→ Spletna stran in socialna omrežja

→ Digitalna platforma za mreženje

• Za izmenjavo informacij

• Za iskanje partnerjev, prijaviteljev

• Za povezovanje izvajalcev projektov

• Regijsko organizirana: vključene še AT, CRO, HU, IT

→ Filmi/video: 

• 2 kratka filma o primerih dobrih praks

• 12 kratkih video navodil za različne faze priprave projektnih prijav

→ Vzpostavitev „helpdeska“ svetovanje in strokovna podpora

→ „Web streaming“ dogodkov



Aktivnosti - komunikacija

→ „Web streaming“ dogodkov

→  Mesečne e - novice (newsletter, junij 16 – junij 18)

→ Ozaveščanje:

• Brošura z informacijami o LIFE programu in LIFE projektih v SI,

→ Komunikacija z mediji : 2 tiskovni konferenci, prispevki v medijih



Aktivnosti v 2016

→ podrobnejše delavnice :

8. junij 2016 : Škocjanski zatok

9. junij  2016 : Otočec

→ Writters workshop:  predvidoma 15. julija 2016

→ Spletna stran in socialna omrežja predvidoma v juniju 2016

→ Digitalna platforma za mreženje predvidoma po 1. juliju 2016



Vprašanja dobrodošla  

life.mop@gov.si
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