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Faze ocenjevanja 

Tehnična 
selekcija 

Ovrednotenje Revizija 

Na vsa vprašanja mora 
biti odgovorjeno z DA 

Doseženih mora biti vsaj 75 
točk (število odvisno od 
števila prijav) 
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Tehnična selekcija – pogoji za NAT in BIO 

• Skladnost z Uredbo LIFE 
• Predlog ni namenjen raziskovanju ali za gradnjo velike 

infrastrukture 
• Območje EU ali izjeme iz 5. in 6. člena Uredbe 
• Usposobljenost prijaviteljev za izvedbo projekta 
• Vsaj 25% sredstev projekta namenjenih konkretnim 

ohranitvenim akcijam 
• Osredotočenost na prosto živeče avtohtone rastline in živali 
• Uresničevanje ciljev direktiv o pticah in  habitatih (za NAT 

projekte) 
• Izpolnjevanje ciljev EU biodiverzitetne strategije (za BIO 

projekte) 
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Ovrednotenje 
Merilo Min/Max 

1. Tehnična skladnost in kakovost 10 /20 

2. Finančna skladnost in kakovost 10 /20 

3. Dodana vrednost EU: obseg in kakovost prispevka k 

posebnim ciljem prednostnih področij podprograma LIFE okolje 
10 /20 

4. Dodana vrednost EU: Prispevek k projektnim temam – /10 

5. Dodana vrednost EU: večnamenskost, sinergije in integracija 7 /15 

6. Dodana vrednost EU: ponovljivost in prenosljivost 5 /10 

7. Dodana vrednost EU: transnacionalnost, zelena javna 

naročila, uporaba rezultatov 
– /5 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Unsatisfactory Poor Average Good Excellent 

 

 



LIFE14 CAP/SI/000012 

 Sklop: Trajnost in EU dodana vrednost 

Merilo 3: Obseg in kakovost prispevka k posebnim ciljem 
prednostnih področij podprograma LIFE okolje – 10/20 točk 

Podprogram Okolje – 1347 M€ 
 
10.člen: Specifični cilji za prioritetno področje okolje in učinkovitost virov (voda, 
odpadki, učinkovitost virov (tla, gozdovi, zeleno in krožno gospodarstvo), okolje in 
zdravje (kemikalije in hrup), kakovost zraka – 496 M€ 
 
11. člen: Specifični cilji za  prioritetno področje Narava in Biodiverziteta – 610 M€: 
Narava – cilj 1, Biodiverziteta – cilji 2-5 biodiverzitetne strategije EU 
• pilotni, demonstracijski in projekti dobre prakse 
 
12. člen: Specifični cilji za prioritetno področje okoljskega upravljanja in informiranja – 
obvezna  komponenta v projektih v poglavjih E in F – 163 M€ 
 
Podprogram Podnebna akcija – 449 M€ 
 
Blaženje (190 M€), Prilagajanje (190 M€), Upravljanje in Informiranje (členi 14-16) 
 
 
 

 
 



LIFE14 CAP/SI/000012 

 Sklop: Trajnost in EU dodana vrednost 

Merilo 3: Ocenjevanje predlogov projektov na primeru  
tematskih prioritet področja Narava (1) 

Prispevek k tematskim prioritetam 
• Pomembnost ciljanih habitatov/vrst na EU ravni; kolikšen delež teh habitatov obravnava projekt 
• So habitati/vrste prioritetni? (60% ali 75%) 
• Ali grožnje habitatom/vrstam zahtevajo takojšnjo pozornost (referenca na PUN)? Ali so v neugodnem stanju? 
• Ali projekt res naslavlja najpomembnejše dejavnike ogrožanja habitata/vrste? 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?period=
3&group=Freshwater+habitats&subject=3180&region= 

PUN__Pril6.4Projekti.pdf
http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?period=3&group=Freshwater+habitats&subject=3180&region=
http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?period=3&group=Freshwater+habitats&subject=3180&region=
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Merilo 3: Ocenjevanje predlogov projektov na primeru  
tematskih prioritet področja Narava (2) 

Prispevek k tematskim prioritetam 
• Kako učinkovito načrtovane akcije naslavljajo grožnje? So to res 

najbistvenejše akcije za odpravo groženj in ali so stroškovno racionalne? 
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Merilo 3: Ocenjevanje predlogov projektov na primeru  
tematskih prioritet področja Narava (3) 

• Ali bo projekt prispeval tudi k uresničevanju ciljev drugih prioritetnih 
področij (npr. vodna direktiva, varstvo pred požari)? SINERGIJA 

• Ali je bilo preverjeno, da bi se projekt lahko financiral iz drugih EU skladov? 
• Ali bi se lahko potrebne aktivnosti za vzdrževanje stanja po koncu projekta 

sofinancirale iz drugih EU skladov (npr. SKP)? SINERGIJA in TRAJNOST 
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Merilo 4: Prispevek k projektnim temam (str. 20 vodiča za prijavo) 

– 0/10 točk 

• Projektna tema oziroma teme morajo biti izbrane. 
• Podana mora biti obrazložitev, zakaj projekt naslavlja 

izbrane teme. 
Teme za področje Narava (primer): 
1. Izboljšanje stanja ohranjenosti habitatnih tipov in vrst na Natura 

2000 območjih (referenca na SDF) 
2. Izboljšanje stanja ohranjenosti habitatnih tipov in vrst na Natura 

2000 območjih (referenca na zadnje poročilo na podlagi 17. člena 
HD in 12. BD) 

3. Projekti,  ki se izvajajo v skladu s PAF oziroma PUN 
4. Projekti, ki naslavljajo morske ekosisteme v zvezi z izvajanjem HD 

in BD 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/LIFE_Upravljanje/PAFSlovenijaVerFinal2.pdf
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Merilo 5: Večnamenskost, sinergije in integracija (7/15 točk) 

1. Usmerjenost projekta v integracijo specifičnih okoljskih ciljev v druge 
politike EU in ustvarjanje sinergij brez negativnega učinka za okoljske cilje 
• Sofinanciranje proizvodnih sektorjev (turizem, kmetijstvo, gozdarstvo ipd.) 
• Socio-ekonomski učinki integracije (delovna mesta, eko-turizem, trajnostna 

raba) 
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Merilo 5: Večnamenskost, sinergije in integracija (7/15 točk) 

1. Deležniki 
• Kako so vključeni v aktivnosti projekta? 
• Obstajajo pisma podpore ključnih deležnikov, zlasti na lokalni ravni (obrazec 8)? 
• Ali projekt temelji na upravljavskih načrtih, ki so navadno  podlaga pripravljalnih 

akcij in omogočajo njihovo redno nadaljevanje tudi po koncu projekta 
(TRAJNOST)? 

2. Konkretne akcije projekta, ki imajo sinergijski učinek 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



LIFE14 CAP/SI/000012 

 Sklop: Trajnost in EU dodana vrednost 

Merilo 6: Ponovljivost in prenosljivost (5/10 točk) 

1. V kolikšni meri projekt vključuje 
konkretne akcije namenjene njihovi 
ponovitvi v drugih sektorjih, okoljih, 
regijah in državah v času trajanja 
projekta in po njegovi izvedbi? 

2. Je izdelana strategija za ponovljivost 
in prenos  projektnih rešitev?  

3. Je strategija za prenos usmerjena  v 
širši evropski prostor ali pa ima samo 
lokalni pomen?  

 
 
 

 
 

 
 

Ponovljivost in prenosljivost pomenita potencial projekta, da se ga da ponoviti in 
prenesti med trajanjem projekta in po njem. Potrebna je strategija, ki vključuje aktivnosti 
za razširitev vplivov projektnih rešitev in mobilizacijo njihove širše uporabe, ki presega 
prenos znanja in mreženje. 
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Merilo 7: Transnacionalnost, zelena javna naročila, 
uporaba rezultatov (-/5 točk) 

1. Ali projekt vključuje uravnoteženo in prepričljivo transnacionalno 
sodelovanje  oziroma izvedbo akcij v več kot eni državi članici? 
– 1 točka, če so uporabniki iz drugih držav, glavna aktivnost pa poteka samo v eni 

državi oziroma uporabniki iz samo ene države, aktivnosti pa potekajo v več kot 
samo v eni državi 

– 2 točki, če gre za projekte, pri katerih uporabniki iz drugih držav sodelujejo pri 
razrešitvi problema, ki ga obravnava projekt, in aktivnosti potekajo tudi pri njih. 

– 3 točke, če gre za projekte, pri katerih več uporabnikov iz drugih držav v 
pomembni meri sodeluje pri razrešitvi problema, ki ga obravnava projekt, in 
aktivnosti potekajo tudi pri njih. 

2. Ali projekt ustrezno uporablja zeleno javno naročanje (imamo uredbo, na 
katero se lahko sklicujemo. (1 točka) 

3. Ali projekt (v izhodišču) uporablja rezultate raziskav izvedenih v okviru 
Horizon 2020 ali prejšnjih okvirnih raziskovalnih programov? (1 točka) 
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Trajnost / Vzdržljivost projekta (9. točka Merila 1) 

1. Ali predlog projekta vključuje jasno strategijo (načrt After 
LIFE kot posebno poglavje v končnem poročilu) kako 
zagotoviti akcije in njihove rezultate po izvedbi projekta? Je 
zagotovljena trajnost učinkov vlaganj? So pogodbe z lastniki 
zemljišč za najmanj 30 let? 

2. Ali so partnerji projekta pripravljeni zagotavljati sredstva 
(finančna in/ali personalna) za trajno ohranjanje rezultatov 
projekta? 

3. Ali so partnerji projekta pripravljeni zagotavljati sredstva za 
informiranje o projektu tudi po tem, ko bo končan? 

 
 
 

 
 

Here we must run as fast as we can, just to stay in place 
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Ključna vprašanja za ocenjevanje NAT in BIO projektov 
dobre prakse za glavne odločevalce pri izboru 

• Koliko projekt prispeva k uresničitvi EU okoljskih ciljev v 
dolgoročnejši perspektivi? 

• So aktivnosti projekta skladne s cilji projekta? 
• Je projekt stroškovno učinkovit? Če ne, zakaj? Ali ga je mogoče 

revidirati? 
• Je uresničljiv? (dobro organiziran? dovoljenja? so upoštevana 

tveganja?) 
• Ima projekt inovativno komponento? 
• Je monitoring učinkov akcij na cilje projekta dobro zasnovan? 
• Je diseminacija primerna in naslavlja pravo publiko / deležnike? 

 



Hvala! 


