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Splošno o programu
LIFE (L’Instrument financier pour l’environment)

→ Edini evropski program, ki je v celoti namenjen financiranju 
okoljskih projektov

→ LIFE je katalizator: zagotavlja platformo 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.2
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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: 

5 projektov (4,4m €, o tega 2,2m € LIFE)
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LIFE 2014 - 2020

Podprogram za okolje Podprogram za podnebne ukrepe
3 prednostna področja: 3 prednostna področja:

Okolje & učinkovita raba virov (ENV) Blažitev podnebnih sprememb (CMM)

Narava & biodiverziteta (NAT, BIO) Prilagajanje podnebnih spremembam 

(CCA)

Okoljsko upravljanje & informiranje (GIE) 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)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN

→ Večletni delovni program LIFE 2014-2017 (Sklep

Komisije z dne 19/03/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0203&from=EN

→ Pogodba o donaciji upravičencev s pogodbeno stranko
vzorec pogodbe: 
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/documents/2014grant_agreement.pdf
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→ 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 okoljske in podnebne cilje v druge politike EU;

→ Izboljšati okoljsko in podnebno upravljanje;

→ Izvajati 7. okoljski akcijski program

LIFE 2014-2020 – cilji
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Večletni delovni program 2014-2017 -proračun

Skupni proračun 1,796 milijarde €

(od 3,5 milijarde € za LIFE 2014-2020)

Okolje in učinkovita raba 

virov 495,85 mio €

Narava in biotska raznovrstnost 
610,07 mio €

Okoljsko upravljanje in informiranje 163 mio €

Blažitev podnebnih sprememb 193,56 mio €

Prilagajanje podnebnim spremembam 
190,93 mio €

Upravljanje in informiranje o podnebnih 
spremembah 47, 59 mio €

Primerjava: Horizont 2020: 80 mlrd€, od 
tega za Climate action, environment 
resource efficiency and raw materials 3 
mlrd €

Primerjava: Strukturna 
sredstava EU za SI 2014-
2020: 3.3 mlrd €
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LIFE 2014-2020 – Zemljepisna pokritost in 
nacionalne alokacije

→ Območje, kjer velja pogodba o Evropski Uniji;

→ Udeležba:

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

→ sodelovanje nujno za doseganje okoljskih in podnebnih ciljev Unije

→ sodelovanje nujno za zagotavljanje učinkovitosti posegov, izvajanih na 
ozemljih držav članic, za katere velja Evropska pogodba

→ Upravičenec koordinator je ustanovljen v EU

• Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami je mogoče, če je nujno za doseganje 
ciljev LIFE.

→ Geografska usklajenost (podprogram okolje) – proporcionalna razdelitev 
sredstev med članicami (nacionalne alokacije)

→ Ko se nacionalnih alokacij ne uporablja, se gleda izključno kakovost projektnega 
predloga
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LIFE projekti– splošne značilnosti/1

→ Kandidati:

- mala in srednja podjetja, 

- nevladne organizacije, 

- javne institucije, dejavne 
na področju okolja in 
podnebnih  sprememb.

→ Projektni rezultati: 

- ponovljivost,

- prenosljivost,

- dolgoročna trajnost, 

- dodana vrednost za EU.

→ Sofinanciranje:

- Life program: do 60% 
upravičenih stroškov, 

- ostalo projektni 
partnerji.
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LIFE projekti– splošne značilnosti/2
→ Ni poudarka na raziskavah ( H2020) – sploh ne bazičnih, gre 
bolj za preizkušanje rešitve v praksi;

→ Brez velike infrastrukture; 

→ Ni poudarka na razvoju podeželja ali regij (za kar so 
namenjeni kmetijski, ribiški in strukturni skladi);

→ Podpora in nadzor: S strani pogodbene stranke

(EASME ali Komisija) ter zunanjih nadzornikov.
10
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Razpis LIFE 2016 - časovnica

razpis: predvidoma druga polovica maja 2016
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Podprogram/
prednostno področje Rok za oddajo Okvirni proračun 

(EUR)
Način oddaje 
predloga

Tradicionalni projekti

Podnebni (vsa področja CCA, CCM 
in GIC)

07-Sep-16

239,000,000 e-Proposal

Okolje (ENV – okolje in 
učinkovitost virov) 12-Sep-16

Okolje (NAT – Narava in biotska 
raznovrstnost in GIE – okoljsko 
upravljanje in informiranje)

15-Sep-16

Pripravljalni projekti Okolje 20-Sep-16 1,920,000 papir v DG ENV

Projekti tehnične 
pomoči  Okolje 20-Sep-16 800,000 papir v DG ENV

Projekti tehnične 
pomoči  

Podnebni 20-Sep-16 160,000 papir v EASME

Integrirani projekti Okolje 26-Sep-16 79,200,000 papir v DG ENV

Integrirani projekti Podnebni 26-Sep-16 16,000,000 papir v EASME
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Razpis – izbirni postopek - okvirna časovnica

→ trenutno poteka ocenjevanje predlogov projektov 2015

→ predvideni koraki:
→ pisma prijaviteljem o rezultatih ocenjevanja:

sredina marca (podprogram Podnebni ukrepi) – sredina aprila (podprogram Okolje)

→ začetek faze revizije izbranih predlogov

→ podpis pogodb: junij – julij 2016
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