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Life – Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov 

• Ključna = kakovost projekta 

 

• Dobra zasnova:  
– dobra analiza problema, stanja in predlagane rešitve (izhodišče) 

– ključni udeleženci (vključno z uporabniki) 

– robustna ocena vplivov v življenjskem ciklu predlagane rešitve 

– jasna strategija o tem, kako ohraniti in pomnožiti učinke 

 
 

• Sredstva 2018: ENV & RE --- 80 mio € 

                                    GIE------------- 9 mio   € 
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Life – Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov 

časovnica Aktivnost 

18.  april 2018 razpis 

12. (ENV & RE) /14 . junij (GIE) 2018 rok za oddajo osnutka projektnega predloga 

oktober 2018 
obveščanje prijaviteljev o rezultatih, uspešni 
povabljeni k oddaji 2. faze 

konec januarja 2019 rok za oddajo projektnega predloga 

januar – junij  2019 ocenjevanje in revizija 

julij - september 2019 podpis pogodb 

1. julij 2019 možen začetek projektov 
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Life – Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov 

Paket razpisne dokumentacije 
 

 

Smernice za prijavitelje 
 

Smernice za ocenjevanje  
 
Tabela indikatorjev 
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Life – Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov 

 

Tipi projektov 
 

Okolje in učinkovita raba virov 

 

- pilotni 

 
ustrezne, stroškovno učinkovite in 
najsodobnejše tehnike, metode in pristopi; 

 

- predstavitveni 

 
ki vpeljejo v prakso, preizkusijo, ocenjujejo in 
razširjajo ukrepe, metodologije ali pristope, 
ki so novi ali neznani v geografskem, 
ekološkem ali socialno-gospodarskem 
smislu 
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Life – Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov 

 

Tipi projektov 
 

Okoljsko upravljanje in 
informiranje 

 

- projekti informiranja in 
ozaveščanja 

 

podpora za komuniciranje, razširjanje 
informacij in ozaveščanje 
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Life – Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov 

 

Nov večletni delovni program – poudarki na: 
 
 
 

- rezultatih in učinkih ---kazalci!   
 

-    poročanje o kazalnikih učinka že med projektom 
 
-  socialni in družbeni učinki  - obvezni indikatorji za vse projekte 
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PROJEKTI Z IZDELKI ZA TRG 

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

 ki omogočajo vstop predlagane rešitve na trg. 

 

Vključevanje podjetij v program Life = okoljske koristi + ekonomski in družbeni učinki. 
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Prednostne vsebine – projektne teme 

- razvoj 

- testiranje 

- predstavitev 

• novih  

• inovativnih 

 politik 

 pristopov  

 najboljših praks 

neposredni, merljivi učinki 
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Prednostne vsebine – projektne teme 

 5 sektorjev, tematskih prioritet: 
  
- voda, vključno z morskim in obalnim okoljem 
 
- odpadki 
 

- učinkovitost virov, vključno s tlemi in gozdovi, zelenim in krožnim 
gospodarstvom 
 
- okolje in zdravje, vključno s kemikalijami in hrupom 
 
- kakovost zraka in emisije, vklj. mestno okolje 
 
 

Nove projektne teme! MAWP 2018-2020  
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Tip projektov 

- projekti, namenjeni: 
 

         podpori za komuniciranje,  
      
         razširjanje informacij in  
      
         ozaveščanje na področju podprogramov za okolje in za podnebne   
         ukrepe.  

Life – Prednostno področje okoljsko upravljanje in informiranje 
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Prednostne vsebine – projektne teme 

 4 tematske prioritete: 
  
- ozaveščanje o okoljskih temah – v razpisu navedene 
teme 
 
-  sporočanje in obveščanje javnosti, izmenjava 

uspešnih okoljskih praks, usposabljanje, razvoj 
sodelovanja med deležniki 
 
-   prispevek k boljšemu izvajanju okoljske zakonodaje 
EU 

 
-  spodbujanje boljšega upravljanja okolja 

Life – Prednostno področje okoljsko upravljanje in informiranje 


