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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – Podprogram OKOLJE 

LIFE Okolje in učinkovita 
raba virov 

LIFE Narava in biotska 
raznovrstnost 

LIFE Okoljsko upravljanje in 
informacije 
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – vrste projektov   

 
Podprogram 

 
Prednostno področje 

Vrste upravičenih 
tradicionalnih 

projektov 

Okolje 
Okolje in učinkovita 

raba virov 

Predstavitveni in 
pilotni projekti 

Okolje 
Okoljsko upravljanje 

in informacije 

Projekti za 
informiranje, 

ozaveščanje in 
razširjanje 

Oddaja predlogov projektov: 12. september 2017 do 16.00  

Oddaja predlogov projektov: 14. september 2017 do 16.00  
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 

 Kdo lahko odda predlog LIFE projekta? 

 Kam oddati predlog LIFE projekta? 

 Jezik oddaje LIFE projektnega predloga 

 Proračun LIFE projekta 

 Začetek in trajanje LIFE projekta  
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 

TEMATSKE PREDNOSTNE NALOGE za OKOLJE IN UČINKOVITA RABA VIROV 

… za vodo vključno z morskim okoljem  
 
 

                                  … za odpadke 
 
 
… za učinkovito rabo virov, vključno s tlemi in gozdovi ter za zeleno in  
krožno gospodarstvo 

 
 
… za okolje in zdravje, vključno s kemikalijami in hrupom 
 
 

… za kakovost zraka in emisije, vključno z urbanim okoljem 



LIFE14 CAP/SI/000012 

Predstavitev razpisa LIFE 2017 

TEMATSKE PREDNOSTNE NALOGE za OKOLJSKO  

UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE 

Teme: Voda, Odpadki, Učinkovita raba virov, tudi tal in gozdov, ter zeleno in krožno  

gospodarstvo,  Kakovost zraka in emisije, vključno z urbanim okoljem, Okolje in  

zdravje, vključno s kemikalijami in hrupom, Narava in biotska raznovrstnost,  

Upravljanje in izvajanje 

Teme: Izvajanje, inšpekcijski pregledi in nadzor, Projekti za povečanje učinkovitosti in 

uspešnosti dejavnosti za boj proti okoljskemu kriminalu, Izmenjava dobrih praks, 

Spodbujanje zunaj sodnega reševanja sporov 

 
… za akcije obveščanja, komuniciranja in ozaveščanja 

 

…akcije, ki podpirajo učinkovit postopek nadzora in ukrepe za spodbujanje 
skladnosti  
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – NOVOSTI: OKOLJE IN UČINKOVITA RABA 

VIROV in OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE 

Okvirni znesek sredstev za financiranje v obliki nepovratnih  

sredstev za akcije za vse vrste tradicionalnih projektov v  

okviru podprograma okolje je 

v letu 2017 

207 880 100 evrov 

v letu 2016 

192 016 184 evrov 
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – NOVOSTI: OKOLJE IN UČINKOVITA RABA 

VIROV in OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE 

Sredstva za financiranje: nacionalne alokacije  

 

Države, ki so porabile alokacije:  

Avstrija 

Danska  

Španija 

Italija 

Nizozemska 

Slovenija 
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – NOVOSTI: OKOLJE IN UČINKOVITA RABA 

VIROV in OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE 

CLOSE-TO-MARKET PROJEKTI 

Predlagajo nove rešitve z jasnimi okoljskimi in/ali podnebnimi koristmi, 

s takšno stopnjo tehnične in poslovne pripravljenosti (TBR), ki omogoča  

vstop predlagane rešitve na trg. 
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – NOVOSTI: OKOLJE IN UČINKOVITA RABA 

VIROV in OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE 

NOVOSTI TEHNIČNEGA IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV 

 A obrazci  administrativni obrazci 

Možnost dodelitve pravic ogleda LIFE projektnega predloga NCP 
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – NOVOSTI: OKOLJE IN UČINKOVITA RABA 

VIROV in OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE 

NOVOSTI TEHNIČNEGA IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV 

 B obrazci  obrazec B 3 (Dodana vrednost EU in družbeno-ekonomski učinki) 

 

Merilo za izbor št. 7:  

 

                 Transnacionalnost, zeleno javno naročanje in uporaba rezultatov   
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – NOVOSTI: OKOLJE IN UČINKOVITA RABA 

VIROV in OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE 

NOVOSTI TEHNIČNEGA IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV 

 C obrazci  obrazec C 1: Monitoring učinka projektnih akcij 

 

Kazalniki  vzpostavitev podatkovne baze kazalnikov 
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – NOVOSTI: OKOLJE IN UČINKOVITA RABA 

VIROV in OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE 

NOVOSTI TEHNIČNEGA IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV 

 F obrazci  finančni prijavni obrazci 

 Obrazec F 4a  (Bodoči) lastnik infrastrukture bi moral biti  vključen kot 

projektni partner 

 Obrazec F 7 Neposredni stroški, ki ne spadajo v nobeno drugo kategorijo, naj bodo  

vključeni v ta tip stroškov 

 Obrazec F 8 Ločevanje financiranja redne dejavnosti organizacije od projektnih  

aktivnosti 
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – NOVOSTI: OKOLJE IN UČINKOVITA RABA 

VIROV in OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE 

Opredelitev izhodiščnega stanja projekta 

Izbira ukrepov za izboljšanje stanja okoljskega problema 

Opredelitev povezave med 

okoljski problem vzroki projektne aktivnosti pričakovani rezultati 
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – NOVOSTI:  

OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE – ključni elementi predloga 

Ključni elementi 

predloga 

 

Kontrolni seznam 

Opredelitev 

problema 

- opišite problem in njegove poglavitne vzroke; 

 

- navedite, kdo je najprimernejši za delovanje v reševanju 

problema; 

 

- pojasnite, kdo je ciljna skupina in zakaj je bila ta ciljna skupina 

izbrana; 

 

- preverite, če predlog v celoti in jasno ustreza razpisnim zahtevam 

LIFE, tj. glede projektnih tem; 

 

- v podatkovni bazi na spletni strani programa LIFE preverite, če so 

podobni projekti iz istega področja že potekali; 

 

-    preverite, če lahko v predlogu uporabite podobne predloge.  
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – NOVOSTI:  

OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE – ključni elementi predloga 

 

Ključni elementi 

predloga 

 

 

Kontrolni seznam 

Opis 

izhodiščnega 

stanja 

- jasno opišite okoljske grožnje in izzive upravljanja trenutnega 

stanja; 

 

- priskrbite kvantitativne in/ali kvalitativne podatke izhodiščnega 

stanja za okoljske grožnje in izzive upravljanja trenutnega stanja; 

 

-  navedite vire informacij za podatke. 
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – NOVOSTI:  

OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE – ključni elementi predloga 

 

Ključni elementi 

predloga 

 

 

Kontrolni seznam 

Opis projektnih 

ciljev 

- opišite, kaj bo projekt dosegel (pričakovani učinki), kdo bo to dosegel 

in kdaj 

 

- izpolnite Excel tabelo kazalnikov s pričakovanimi kazalniki učinka in z 

morebitnimi ostalimi kazalniki 

 

- pojasnite, če in do katere mere bodo rezultati ostali tudi po koncu 

       projekta 
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Predstavitev razpisa LIFE 2017 – NOVOSTI:  

OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE – ključni elementi predloga 

Ključni elementi 

predloga 

 

 

Kontrolni seznam 

Opis projektnih 

aktivnosti 

- opišite ustrezne ukrepe za reševanje težav, ki ste jih identificirali 

v osnovnem opisu; 

 

- opišite za kakšno aktivnost gre, kdo bo njen nosilec, kdaj bo izvedena 

in kakšna sredstva potrebuje – proračun, človeški viri in oprema; 

 

- preverite, če ste vključili konkretne akcije, s katerimi boste ponovili in 

prenesli rezultate projekta; 

 

- preverite, če obstaja jasna in logična povezava med problemom / 

izhodiščnimi podatki, akcijami in pričakovanimi rezultati; 

 

-   vključite strategijo in povezane akcije, s katerimi boste zagotovili, da 

bodo rezultati ohranjeni in uporabni tudi po koncu projekta.  


