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KLJUČNI ELEMENTI PRIJAVNICE: 

 
Definiranje problema 

Opis izhodiščnega stanja (obrazec B.2) 

Opis ciljev projekta 

Opis aktivnosti projekta 

Guidelines for Applicants 2018, str. 19 
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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). 

https://lifeslovenija.si/life-besednjak/izdelki/
https://lifeslovenija.si/life-besednjak/mejniki/
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A – ADMINISTRATIVNI OBRAZCI 

 
A1 – splošne informacije o projektu 

A2 – upravičenec koordinator 

A3 – Izjava upravičenca koordinatorja 

A4 – izjava in pooblastilo pridruženega upravičenca 

A5 – pridruženi upravičenec 

A6 – Sofinancerji 

A7 – Drugi oddani predlogi za sofinanciranje s strani EU 

Guidelines for Applicants 2018, str. 43 
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A – ADMINISTRATIVNI OBRAZCI (A3-A7) 

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

 
 Izjave (obrazci A3, A4 in A6) morajo biti podpisane in priložene kot slike 

 
 A4 in A5 obrazci se izpolnijo za vsakega partnerja posebej 

 
 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 – povzetek opisa projekta 

B2 – obravnavani podnebni problem in, če ima vpliv, druge okoljske koristi 

B3 – dodana vrednost EU in družbeno-gospodarski učinki 

B4 – vključeni deležniki in ciljna publika projekta 

B5 – Pričakovane ovire in tveganja povezana z izvajanjem projekta ter strategija 
reševanja 

B6 – kontinuiteta/vrednotenje in dolgoročna trajnost projektnih rezultatov po 
koncu projekta 

Guidelines for Applicants 2018, str. 49; 1. LIFE delavnica za pripravo prijav (povezava); 
 2. LIFE delavnica za pripravo prijav (povezava) 

https://lifeslovenija.si/1-life-delavnica-za-pripravo-prijav-2018/
https://lifeslovenija.si/2-life-delavnica-za-pripravo-prijav-v-letu-2018/
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C – PODROBEN TEHNIČNI OPIS 

PREDLAGANIH AKCIJ 

 
Vsebuje 3 podsklope: 

C0 – seznam akcij 

C1 – podroben opis akcij 

C2 – načrt poročanja 

Guidelines for Applicants 2018, str. 
56;  2. LIFE delavnica za pripravo prijav 
(povezava); 3. LIFE delavnica za 
pripravo prijav (povezava), 
LifeSlovenija (povezava) 
 

5 tipov akcij: 

A. Pripravljalne akcije (po potrebi) 

B. Nakup/najem zemljišča in/ali plačilo 
nadomestila za služnostno pravico (po potrebi) 

C. Izvedbene akcije (obvezno) 

D. Monitoring učinka projektnih akcij (obvezno) 

E. Obveščanje javnosti in razširjanje rezultatov 
(obvezno) 

F. Vodenje projekta (obvezno) 

https://lifeslovenija.si/2-life-delavnica-za-pripravo-prijav-v-letu-2018/
https://lifeslovenija.si/3-life-delavnica-za-pripravo-prijav-2018/
https://lifeslovenija.si/vodnik-po-prijavnici/podprogram-za-podnebne-ukrepe/c-podroben-tehnicni-opis-predlaganega-projekta-ccm-cca-gic/
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IZHAJAJTE IZ OPISA AKCIJ 
 
 
8 elementov, ki jih mora vsebovati vsaka akcija: 

Bistveni elementi 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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NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE 

Niso navedene vse pripravljalne akcije 

Akcije niso nujno potrebne 

Akcije bi morale biti izvedene pred začetkom projekta in ne kot 

pripravljalne akcije 

 

Manjka utemeljitev akcije, doprinos k rezultatom projekta 

Pomanjkljiva vsebinska in finančna usklajenost v prijavnici 

Poslovni načrt za projekte s potencialom trženja 

 

Kazalnikov uspešnosti ni ali so neustrezni 

Ni predvidene ločene akcije spremljanja učinka akcij 

Analiza družbeno-gospodarskih vprašanj je neustrezna 

PRIPRAVLJALNE AKCIJE 

 

 

 

 

IZVEDBENE AKCIJE 

 

 

 

MONITORING 

PROJEKTNEGA UČINKA 

AKCIJ 
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NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE 

Akcije nimajo dobro definirane ciljne skupine in deležnikov, 

kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov 

Število in obseg akcij je neustrezno 

Akcije ozaveščanja niso navedene 

 

 

 

Projektni vodja NI zaposlen za polni delovni čas 

Ni AFTER plana 

Brez dodatnega usposabljanja zaposlenih za dosego rezultatov 

projekta 

OZAVEŠČANJE 
JAVNOSTI IN ŠIRJENJE 

REZULTATOV 

 

 

 

VODENJE PROJEKTA 
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F – FINANČNI OBRAZCI 

 
F1 – neposredni stroški osebja 

F2 – potni stroški in stroški dnevnic 

F3 – stroški zunanje pomoči 

F4.a – stroški infrastrukture 

F4.b – stroški opreme 

F4.c – stroški prototipa 

F6 – stroški potrošnih dobrin 

F7 – drugi stroški 

F8 – režijski stroški 

FC – finančni prispevki 

 
Guidelines for Applicants 2018, str. 63; 
3. LIFE delavnica za pripravo prijav (povezava) 

https://lifeslovenija.si/3-life-delavnica-za-pripravo-prijav-2018/
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MERILA ZA IZBOR 
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Merila za izbor Najnižje št. 
zahtevanih točk 

Najvišje št. točk 

Tehnična in finančna skladnost in kakovost 

1 Tehnična skladnost in kakovost 10 20 

2 Finančna skladnost in kakovost (value for money) 10 20 

Dodana vrednost EU 

3 Obseg in kakovost prispevka k specifičnim ciljem 
prioritetnih tem 

10 20 

4 Trajnost (nadaljevanje, ponovljivost, prenosljivost) 8 15 

Skupno minimalno št. zahtevanih točk 50 

Bonus: Dodana vrednost EU: prispevek k implementaciji 
Pariškega sporazuma 

5 Prispevek na področju politike podnebnih ukrepov - 0 ali 5 

Prispevek k prioritetam - 0 ali 5 

6 Sinergije, večnamenskost, vključevanje … - 15 

Skupno maksimalno št. točk 100 
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LIFE podrobna delavnica, na 
kateri bo predstavljen razpis 
LIFE 2018. Čim prej prebereš 
razpisno dokumentacijo in 
začneš oblikovati projekt v 
eProposal. 

23. MAJ 2018 

  
Predstavitev finančnega mehanizma LIFE 
NCFF (Natural Capital Financing Facility) – 
inovativnega finančnega pristopa za 
projekte, ki promovirajo ohranjanje 
naravnega kapitala in prilagajanje 
podnebnim spremembam. 

31. MAJ 2018 

  
Rok za oddajo projektov v eProposal. 
12. SEPTEMBER 2018 

  

Podpis sporazuma o 

nepovratnih sredstvih in začetek 
delovanja projekta. 

JULIJ 2019 

  
Odgovor s strani programa LIFE. 
V primeru, da bo vaš projekt izbran za sofinanciranje, 
bo Evropska komisija začela sestavljati sporazum o 
nepovratnih sredstvih (Grant Agreement). 

FEBRUAR 2019 

ČASOVNICA 
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VEČ INFORMACIJ 

lifeslovenija.si 

life.mop@gov.si 01 478 7000 (ekipa LIFE) 

Life Slovenija portal 

LifeSlovenija @LifeSlovenija 

LIFE Slovenija 

https://lifeslovenija.si/
https://www.facebook.com/LifeSlovenija/
https://twitter.com/LifeSlovenija
https://lifeslovenija.si/en/portal/
https://www.youtube.com/channel/UC9cwU2Ne0_kPvQJ0B1PylAw

