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Program LIFE podrobne delavnice za okolje 

Čas Naslov sklopa Nosilec sklopa 

8.30 – 09.00 Registracija udeležencev Janja Samec 

09.00 – 09.15 Uvodni pozdrav udeležencev delavnice 
Direktorica Direktorata za 

okolje, mag. Tanja Bolte 

09.15 – 9.45  
Predstavitev razpisa LIFE 2017 

Novosti in posebnosti v razpisu LIFE 2017 

Tatjana Orhini Valjavec 

Janja Samec 

09.45 – 10.45  Izpolnjevanje LIFE prijavnice - ključni napotki 
Marjetka Šemrl dos Reis 

Danilo Šteblaj, Dejan Zupanc 

10.45 – 11.00 Odmor 

11.00 – 11.15 Čas za vprašanja udeležencev Vsi predavatelji 

11.15 – 11.45 LIFE projekti z rešitvijo za trg (C2M) Nikolaj Pečenko 

11.45 – 12.15 Predstavitev projekta LIFE BAQUA 
Noelia Díaz Padilla, 

Maja Srebrnjak 

12.15 – 13.00 Kosilo 

13.00 – 15.00 

Predstavitev slovenskega projekta in ogled 

projektnih aktivnosti 

Zaključek 

Maja Zupančič, podjetje Arhel 
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KAKO IZPOLNITI                PRIJAVNICO? 

EU login registracija 

Vpis v eProposal 

Izpolnjevanje prijavnice ODDANA 

PRIJAVNICA 

PROJEKTNI 

PREDLOG Vodnik po prijavnici 

Smernice za prijavitelje  
(Guidelines for applicants) 

Vodnik za ocenjevanje 
(Guide for evaluation) 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
https://lifeslovenija.si/vodnik-po-prijavnici/
https://lifeslovenija.si/vodnik-po-prijavnici/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm
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A 
administrativni 

B 
vsebinski 

C 
tehnični opis 

akcij 

F 
finančni 

Prijavnica je sestavljena iz 4 tipov obrazcev 

Merila za izbor (MI) 
Min.  št. 

zahtevanih točk 

Max. št. 

točk 

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 Okolje programa 

LIFE 

10 20 

4. 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 

Skupno število (zahtevanih) točk 55 100 

   VSI doprinesejo k oceni projekta 
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A – ADMINISTRATIVNI OBRAZCI (A1-A7) 

 NOVO Odobritev dostopa nacionalni kontaktni točki (A1) 
 

 Kontaktni e-mail – redno spremljani elektronski naslov (A2) 
 

 Coordinating Beneficiary details (A2 in A5) – pomembni za izkaz kompetenc: 
opis izkušenj s področja projektnih aktivnosti 
 

 Obrazci A3, A4 in A6 morajo biti podpisani 
 

 Potrebno navesti vse razpise, na katere se prijavljate z istim projektom (A7) – 
preprečevanje dvojnega financiranja 
 

 V primeru nadgrajevanja že zaključenega projekta – utemeljitev, zakaj je 
nadgradnja potrebna (A7) 
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B – VSEBINSKI OBRAZCI (B1-B6) 

Umestitev vašega projekta v program LIFE 
in 

utemeljitev, zakaj je vaš projekt potreben za Evropsko unijo. 

B1 - Povzetek projekta (v angleščini) 
 

 Realistični cilji projekta 

 JASNA povezava med cilji projekta ter akcijami in sredstvi za izvedbo  

 Kvantifikacija pričakovanih rezultatov 

 

 Izbor pravih projektnih  tem – CLEARLY AND FULLY COMPLY   MI4 



B2 - Splošne značilnosti projekta 
 

Okoljski problem 

 Dobra predstavitev trenutnega stanja s konkretnimi vrednostmi  
 izhodišče (baseline) za merjenje učinka projekta 

 

 

 

Pilotno / demonstracijski značaj projekta 

 NUJNA utemeljitev INOVATIVNOSTI vaše ideje - pregled stanja na 
področju projektnega predloga (obvezno navajanje referenc) 
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MI4 



B3 - Dodana vrednost EU in družbeno-gospodarski učinki 
 

 Prispevek posebnim ciljem (členi 10-12 Uredbe LIFE) 

 Neposredni okoljski učinek projekta  
  opredelitev in kvantificiranje koristi projekta (kazalniki, LCA) 

 Prispevek k evropski zakonodaji 

 

 Večnamenskost,  sinergije in integracija  

 

 Zelena javna naročila - opis 

 Opis, kako bodo uporabljeni rezultati projektov Horizon 2020 ali 
predhodnih programov 

 

Ponovljivost in prenosljivost  NOVA kategorija v obrazcu 

 Opis strategije za ponovljivost in prenosljivost projektnih rezultatov  
 na podlagi projektnih aktivnosti 

LIFE14 CAP/SI/000012 

Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

MI3 

MI7 

MI6 

MI5 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN


B4 - Vključeni deležniki in ciljna publika projekta 
 

 Ciljne publike – kako boste razširjali rezultate projeka 

 Deležniki – kako bodo vključeni v projekt 
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B5 - Pričakovane ovire in tveganja vezana na izvedbo projekta ter 

strategija reševanja 
 

 Seznam tveganj in načrt naslavljanja (tudi preko akcij)  
 EK vam mora verjeti, da je projekt izvedljiv 

 



B6 - Kontinuiteta / vrednotenje in dolgoročna trajnost projektnih 

rezultatov po koncu projekta 
 

Kako bo PO KONCU projekta dosežena trajnost projektnih rezultatov? 

 S katerimi projektnimi aktivnostmi?  

 S katerimi sredstvi? 

 Oprema, pridobljena s projektom:  

 Kdo jo bo uporabljaj? Kdaj? Kako?  

 Poslovni načrt 

 Aktivno razširjanje 
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VPRAŠANJA? 
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C OBRAZCI 
 

Podroben tehnični opis predlaganih akcij 
 
Katere podsklope vsebuje: 
 
C0 - Seznam akcij 
C1 – Podroben opis akcij  
C2 – Načrt poročanja 

 
Na katera merila ocenjevanja bistveno vpliva ta del prijavnice: 
 
Merilo 1 tehnična skladnost in kakovost 
Merilo  2 finančna skladnost in kakovost 

Merilo  5 večnamenskost, sinergije in integracije 
Merilo  6 ponovljivost in prenosljivost 
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Do financiranja upravičene le akcije, ki 
bistveno pripomorejo k doseganju ciljev in za 
katere je zagotovljena trajnost naložbe ! 
 

 

Vedno izpolnite vsa poglavja v prijavnici. 
 
Pogosto manjkajo izdelki (Deliverables) in 
mejniki (Milestones). 
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Izhajajte iz opisa akcij 
 
8 bistvenih točk, ki si jih morate zapomniti: 
    

Najpogostejši manjkajoči/pomanjkljivi 
podatki 

1) Zakaj? Namen akcije in prispevek k rezultatom 

2) Kaj? Količinska opredelitev 

3) Kako? 

4) Kdo? Odgovoren za akcijo, izvajalec akcije 

5) Kje? 

6) Kdaj? 

7) Finance Vmesni zneski, enako kot v F obrazcih 

8) Povezanost z ostalimi 
akcijami 

skladnost projekta, upravičenost akcije 
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Pripravljalne akcije – najpogostejše napake 

Niso navedene vse pripravljalne akcije 

Akcije niso nujno potrebne 

Akcije bi morale biti izvedene pred začetkom projekta 
in ne kot pripravljalne akcije 
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Izvedbene akcije – najpogostejše napake 
 

Manjka utemeljitev akcije, doprinos k rezultatom projekta 

Pomanjkljiva vsebinska in finančna usklajenost v prijavnici 

Poslovni načrt za projekte s potencialom trženja 
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Monitoring projektnega učinka akcij 
 – najpogostejše napake 

Ni predvidene ločene akcije spremljanja učinka akcij 

Kazalnikov uspešnosti ni ali so neustrezni 

Analiza družbeno-gospodarskih vprašanj je neustrezna 
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Ozaveščanje  javnosti in širjenje rezultatov 
– najpogostejše napake 

 
Akcije nimajo dobro definirane ciljne skupine in 
deležnikov, kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov. 

Število in obseg akcij je neustrezno. 

Akcije ozaveščanja niso navedene. 
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Vodenje projekta – najpogostejše napake 
 

Projektni vodja za polni delovni čas 

After LIFE plan 

Usposabljanje zaposlenih za dosego rezultatov projekta 
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3 mesece 

po 
zaključku 
projekta 

Končno 

poročilo 
Začetek 
projekta 

Konec 
projekta 

Vmesno 
poročilo 

Poročilo o 
napredku 

(manj kot 18 

mesecev) 

Vmesno 
poročilo 

24 mesecev 
300 000€ 

48 mesecev 
4 000 000€ 
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F OBRAZCI 
 

Podroben finančni povzetek vrst upravičenih stroškov  
 
Katere podsklope vsebuje: 
 
Neposredni (direktni) stroški  Posredni (indirektni) stroški 
 
F1 – Direktni stroški osebja  F8 – Režijski stroški (overheads) 

F2 – Potni stroški 
F3 – Zunanje storitve 
F4a – Strošek infrastrukture 
F4b – Strošek opreme 
F4c – Strošek prototipa 

F6 – Strošek (consumables) 
F7 – Ostali stroški 
 

 
 

 
 
 



LIFE14 CAP/SI/000012 

Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

Splošne opombe 
 

 
 
 
 

 Zaokroževanje stroškov na cela števila, brez decimalk 
 

 Poslovanje med PP, povezanimi osebami (ZGD) 

 
 Notranja zaračunavanje dovoljeno, vendar… (bolje opustiti) 

 
 DDV:  Upravičen strošek 
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F1 – Direktni stroški osebja 
 
 
 
 
 
 

 
 Stroški dela za JU 

 
 Razporeditev osebja (pogodba, aneks, pismo) 

 
 Pravilo 2%  

 
 

 
 
 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/LIFE_2_percent_rule.pdf
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F1 – Direktni stroški osebja 
 
 
 

 
 Izračun dnevne postavke 
 

(Bruto II + prevoz + malica + regres + nagrade + 13., 14. plača) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Poročanje po dejanskih stroških 
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F2 – Potni stroški 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dejanski potni stroški (letalska vozovnica, vlak, kilometrina) 
 Dnevnice ali direktno plačilo za prehrano 
 Hotelske storitve 
 Lokalni transport 

 
 Izračun vedno za eno osebo  

 
 
 
! Predvideti potne stroške za 2 osebi za udeležbo na kick-off srečanju v Bruslju 
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F3 – Stroški zunanjih storitev 
 
 
 
 
 
 

 
Omejitev na 35 % stroškov projekta (izjeme)  200 znakov 
 
 Zunanje storitve v obliki  

•  storitev 
•  najema opreme ali infrastukture 
•  izdelava spletne strani 
•  kratkoročni najem zemljišča 

 
(Primer: oblikovanje logotipa, izdelava dis. načrta, spletna stran, izdaja knjig) 
 
!!: prepovedano med PP, izjemoma med podružnicami 
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F4 – Trajne dobrine 
 
 
 

F4a – Infrastrukturni stroški (25 %) 

F4b – Oprema (50 %) 
F4c – Prototip (100 %) 
 
 
Splošne značilnosti: 
 
- Spadajo samo trajne dobrine 
- Pri opremi in infrastrukturi navesti dejanski stroške in strošek amortizacije 

- Amortizacija že pridobljenih trajnih dobrin ne spada med upravičeni strošek 
- Lastnik ozr uporabnik infrastrukture mora biti PP 
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F4a – Infrastuktura 
 
 
 
 
- Upravičen strošek v višini 25 % dejanskih stroškov, amortizacija 

 

- Manj kot 500.000 EUR za en infrastrukturni objekt  
 

- Lastnik ozr uporabnik infrastrukture mora biti PP 
 
 

   F4b – Oprema 
 

 
- Upravičen strošek v višini 50 % dejanskih stroškov, amortizacija 

 
- Računalnik, merilna oprema, programska oprema, kosilnica 
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F4c – Prototip 
 
 
 
 
- Infrastruktura / Oprema, ki še ni bila na  trgu, je ni bilo v prodaji kot serijski 

produkt 

 
- Ne sme biti v komercialni rabi v času trajanja projekta 

 
- Oprema (F4b), ki se navezuje na uporabo za delovanje Prototipa spada v to 

kategorijo stroškov 
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F6 – Potrošne dobrine 
 
 
 
 
- Stroški se navezujejo na nakup, izdelavo, popravilo ali uporabo izdelkov, ki 

niso vključeni v F4 

 
- Primer: 

• Material za poiskuse, 
• Hrana za živali, 
• Gradivo za disseminacijo 

 
-  Izredna navezava na aktivnosti v posameznih akcijah, upoštevati pri opisu 

 
- Ne sme biti v komercialni rabi v času trajanja projekta 
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F7 – Ostali stroški 
 
 
 
 
 
 

Vsi stroški, ki ne spadajo v katero drugo skupino stroškov 
 
- Primer: 

• Bančne storitve, 
• Plačilo udeležbe na konferenci, 
• Zavarovanje  trajnih dobrin, 
• Plačilo potnih stroškov zunanjim sodelavcem 

• Revizija (če je prispevk EK več kot 325.000 EUR) 
 

-  Izredna navezava na aktivnosti v posameznih akcijah, upoštevati pri opisu 
 

- Ne sme biti v komercialni rabi v času trajanja projekta 
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F8 – Režijski stroški (Overheads) 
 
 
 
 
 
- Pavšalni znesek v višini do 7% priznanih neposrednih (direktnih) stroškov  

 (brez stroškov nakupa zemljišč oziroma dolgoročnega najema) 
 
 


