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Program 2. delavnice za pisanje prijav 

   Sklop: EU dodana vrednost    

Program 

Trajanje Naslov sklopa Nosilec sklopa 

08.30 – 09.00 
Registracija udeležencev in 

pogostitev s kavo 
Špela Žohar, Janja Samec 

09.00 – 09.30 
Nagovor direktorice, pregled 

pretekle delavnice 
Tanja Bolte, Julijana Lebez Lozej 

09.30 – 11.00 
Prenos rezultatov projekta v 

aktivnosti 
Danilo Šteblaj, Irena Likar 

11.00 – 11.15 Odmor Gostinstvo Femec 

11.15 – 13.15 EU dodana vrednost Janja Samec, Irena Likar 

13.15 – 14.00 Kosilo Gostinstvo Femec 

14.00 – 15.00 Tveganja in njihovo naslavljanje 
Marjetka Šemrl dos Reis, 

Irena Likar 

15.00 – 15.10 Zaključek Julijana Lebez Lozej 



LIFE14 CAP/SI/000012 

Trajnost in EU dodana 

vrednost 
 

Maja Cipot 

 

EU dodana vrednost: 

Ponovljivost, prenosljivost, 

sinergije in trajnost 

Ljubljana, 19. in 22. marec 2018 

Janja Samec 



Sklop: EU dodana vrednost 

LIFE14 CAP/SI/000012 

MERILA ZA 
IZBOR 

Merilo Najmanjše število 

zahtevanih točk 

Največje možno 

število točk 

Obseg in kakovost prispevka k posebnim ciljem 

prednostnih področij podprograma za okolje  10 20 

Trajnost (nadaljevanje, ponavljanje, prenos) 8 15 

Prispevanje k projektnim temam - 0 ali 5 ali 10 

- Sinergije, zeleno javno naročanje, znak za okolje, 

uporaba rezultatov raziskav EU 

- Nadnacionalnost 

- 15 

 Sklop: EU dodana vrednost 



Sklop: EU dodana vrednost 

LIFE14 CAP/SI/000012 

Trajnost projektnih rezultatov 

… je zmožnost / 
nujnost ohranjanja  
rezultatov projekta 
 po izvedbi projekta 

Nadaljevanje 

nadaljnja uporaba rešitev, izvedenih pri projektu po koncu obdobja 
projekta pri subjektih, ki so sodelovali pri projektu, lahko pa tudi na 
širšem geografskem območju. 

Ponavljanje 

rešitve, uporabljene pri projektu, med projektom ali po njem znova na 
enak način in za enake namene uporabijo drugi subjekti / sektorji. 

Prenos 

rešitve, uporabljene pri projektu, med projektom ali po njem isti ali 
drugi subjekti / sektorji uporabijo na drugačen način ali za druge 
namene 

 Sklop: EU dodana vrednost 



Sklop: EU dodana vrednost 

LIFE14 CAP/SI/000012 

Ponovljivost in prenosljivost POTENCIAL PROJEKTA 

Strategija za pomnožitev učinkov rešitev projekta 
+ 

spodbujanje in zagotovitev širše uporabe 

Med izvajanjem 

projekta 

Po končanem 

projektu 

Jasen in natančen opis strategij in 
ukrepov 

Uporaba rešitev, ki so  

bile v projektu razvite 

in / ali uporabljene,  

po obdobju projekta,  

drugje ali  

za drug namen 

 Sklop: EU dodana vrednost 



Sklop: EU dodana vrednost 

LIFE14 CAP/SI/000012 

PONOVLJIVOST in 
PRENOSLJIVOST 

RAZŠIRJANJE REZULTATOV 

Konkretne  
projektne  

akcije 

 Sklop: EU dodana vrednost 



Sklop: EU dodana vrednost 

LIFE14 CAP/SI/000012 

Trajnost projektnih rezultatov - primeri 

 Sklop: EU dodana vrednost 

- Ni predvidenih aktivnosti prenosa projektnih rezultatov; 

- Samo nadaljevanje projektnih aktivnosti ni dovolj; 

- Ni predvidenih nosilcev aktivnosti zagotavljanje trajnosti; 

- Projektna prijava ne vključuje posebnih ukrepov, ki bi ponovili pristop /   
tehnologijo med projektom ali po njem; 

- Pri projektu s tržnim potencialom ni pojasnjena tehnična preudarnost rešitve; 

- Predlog ne prikazuje pozicioniranja na trg, poslovni načrt ni pripravljen; 

- Razvoj poslovnega načrta bi potekal izven časovnega okvira projekta. 



Sklop: EU dodana vrednost 

LIFE14 CAP/SI/000012 

Trajnost projektnih rezultatov - primeri 

 Zagotovljena so pisma podpore deležnikov, ki bodo spremljali implementacijo  

      projekta; 

 Predlog vključuje več aktivnosti, katerih cilj je omogočiti prenos v druge sektorje,  

      na druge subjekte, regije in države med in po projektu; 

 Predlog vključuje tudi dobro zasnovan prenos znanja in aktivnosti mreženja v  

     podporo potencialu ponovljivosti in prenosljivosti; 

 Načrt trajnosti je relevanten, saj se problem obravnavane okoljske problematike  

      pojavlja na mnogih evropskih območjih; 

 Predlog vključuje razvoj protokola, smernic in priporočil za optimizacijo  

      ponovljivosti  aktivnosti v drugih regijah in sektorjih.  

 Sklop: EU dodana vrednost 



Sklop: EU dodana vrednost 

LIFE14 CAP/SI/000012 

Sinergije  
večnamenski mehanizmi 

za izvajanje  

vključevanje v druge  
politike EU in mehanizme  

financiranja  
in / ali  

dopolnjevanjem z njimi 

Projekt si prizadeva tudi za cilje drugih 
politik : 

strategije za doseganje družbene in 
gospodarske trajnosti 

 

Primer: v krožnem gospodarstvu različni akterji v 

vrednostni verigi dosežejo podaljšanje ciklov 

izdelkov in vključujejo dolgotrajno brezposelne 

osebe na trgu 

Uporaba rezultatov projektov okoljskih in 
podnebnih raziskav in inovacij,  

financiranih v okviru programa Obzorje 2020 ali 

predhodnih okvirnih programov  

+ obrazložitev doprinosa uporabe rezultatov 

Zaveza o uporabi zelenih javnih naročil 

Uporaba izdelkov ali storitev iz uradno 
priznanih shem o ekološkem označevanju 

(znak EU za okolje) 

 Sklop: EU dodana vrednost 



Sklop: EU dodana vrednost 

LIFE14 CAP/SI/000012 

Nadnacionalnost 

a) sodelovanje med državami članicami; 

b) sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami, ki sodelujejo v       

     programu LIFE. 

Natančno pojasnite,  

da je nadnacionalno sodelovanje ključno za zagotovitev doseganja ciljev 

projekta. 

 Sklop: EU dodana vrednost 



Sklop: EU dodana vrednost 

LIFE14 CAP/SI/000012 

Sinergije  

predlog ne pojasnjuje, kako bi aktivno (preko aktivnosti) spodbujal sinergije z 
drugimi politikami. 

projektni predlog ne vključuje (konkretnih) predvidenih aktivnosti namenjene 
vključevanju ustreznih oblikovalcev politike na nacionalni ravni in na ravni EU.  

v tabeli kazalnikov uspešnosti v predlogu ni mogoče določiti konkretnih 
socialnih učinkov, gospodarskih koristi in koristi za druge politike Unije, ki bi 

privedle do pomembnih sinergij in povezovanja, ki izhajajo iz razvoja projekta. 

 Sklop: EU dodana vrednost 



Sklop: EU dodana vrednost 

LIFE14 CAP/SI/000012 

Sinergije 

cilj je tudi vključiti posebne okoljske cilje na druga področja politike in politike 
Unije ter prispevati k njim 

projektni predlog vsebuje konkretne ukrepe za ustvarjanje sinergij z drugimi 
politikami EU, ne da bi pri tem ogrozil okoljske cilje, pri tem pa bi bilo mogoče 

doseči razvoj novih zelenih proizvodov, ki ustvarjajo razvoj, gospodarsko 
dejavnost in delovna mesta. 

jasno navaja, kako bi sinergije in povezovanje med cilji projekta in drugimi 
področji politik Unije vodili do socialnih ugodnosti, ki jih program LIFE ne 
pokriva, do gospodarskih koristi in koristi drugih politik Unije, vključno z 

zmanjšanjem stroškov industrijske proizvodnje 

 Sklop: EU dodana vrednost 



Sklop: EU dodana vrednost 

LIFE14 CAP/SI/000012 

Sinergije 

projektni predlog jasno naslavlja vključitev relevantnih oblikovalcev politik v 
projekt 

projekt uporablja raziskave, ki so že bile opravljene v drugih programih (npr. 
Obzorje 2020) in obrazloži relevantnost in pomen uporaba teh raziskav 

zaveza o izvajanju zelenega javnega naročanja z navedbo konkretnih aktivnosti 
in odgovornih za te aktivnosti 

Uporaba znaka EU za okolje 

 Sklop: EU dodana vrednost 



LIFE14 CAP/SI/000012 

EU dodana vrednost 
Izkušnje iz prakse 

Ljubljana, 19. in 22.3. 2018 

Irena Likar 



 Sklop: EU dodana vrednost 

• Izpostavite vse možne 
DIREKTIVE, STRATEGIJE 
in izpostavite točno s 
čim ali kako jih bo vaš 
projekt uresničeval… 

… 
Preverite, raziščite ali 
je kdo že kdaj storil kaj 
podobnega in se z 
njim povežite! 

LIFE14 CAP/SI/000012 

Pripravila: Irena Likar 
 



 Sklop: EU dodana vrednost 

Povezovanje, uporaba 
obstoječih ugotovitev, 
znanj, širjenje 
rezultatov projekta 
 
 
 
Transferability! 
 
Replicability! 
 
 
 

LIFE14 CAP/SI/000012 

Pripravila: Irena Likar 
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DELO V SKUPINAH 
70 MINUT 

Sklop: EU dodana vrednost 
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Sklop: EU dodana vrednost 
 Sklop: EU dodana vrednost 

  

7. okoljski akcijski program 

Skupna kmetijska politika 

Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode 

Direktiva o podzemni vodi 

Direktiva o morski strategiji 

Nitratna direktivna 

Razvoj priporočil na lokalni, nacionalni in EU 

ravni 

Direktiva o okoljsko primerni zasnovi 

Okvirna direktivna o vodah 

Strategija o preprečevanju in recikliranju 

odpadkov 

Uporaba rezultatov iz projekta XYZ (H2020) 

Zaveza o uporabi zelenega javnega naročanja: 

prizadevanja za zmanjšanje ogljičnega odtisa 

projekta 

Direktiva Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih 

enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu 

Doseganje ciljev drugih 

politik 

Uporaba 

rezultatov 
Druge oblike sinergij 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=celex:32000L0078

