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 Odobritev dostopa nacionalni kontaktni točki (A1) 

 

 Naslov projekta (A1) – v angleščini 

 Označba jezika projektnega predloga (osnutek) 

 

 Izbor prednostnega področja in prednostnih vsebin (A1) 

 

 Datum začetka projekta (A1)   

upravičenost stroškov udeležbe kick-off srečanja  

 

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

 

 Coordinating Beneficiary details (A2) – pomembni za izkaz kompetenc: 
opis izkušenj s področja projektnih aktivnosti 
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Izpolnjevanje LIFE prijavnice: A obrazci  

A – ADMINISTRATIVNI OBRAZCI (A1-A2)  
(za vsa področja) 
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Izpolnjevanje LIFE prijavnice: B obrazci 

B – VSEBINSKI OBRAZCI  
(za vsa področja) 

Umestitev vašega projekta v program LIFE 

in 

utemeljitev, zakaj je vaš projekt potreben za 
Evropsko unijo. 



 OPIS PROBLEMA 

 Jasna predstavitev trenutnega stanja s konkretnimi vrednostmi  
 izhodišče (baseline) za merjenje učinka projekta 
 vključno z opisom vzrokov 

 

 Povezava problema z EU podnebno politiko in zakonodajo  

 Opis okoljskih koristih (pričakovani rezultati in sinergije) 
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NAT, ENV, GIE 

B1 

CCA, CCM, GIC 

B2 
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https://lifeslovenija.si/1-life-delavnica-za-pripravo-prijav-2018/


 CILJI PROJEKTA 

  Realistični in jasni cilji projekta  prispevek projekta  

 

 PRIČAKOVANI REZULTATI 

 Konkretni, realistični in količinsko opredeljeni pričakovani rezultati 

 Pričakovani rezultati = cilji projekta 

 

 AKCIJE IN SREDSTVA ZA IZVEDBO  

 OPIS glavnih akcij – kaj, kako in kje 

 JASNA povezava med cilji, rezultati ter akcijami in sredstvi 
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NAT, ENV, GIE 

B1 

CCA, CCM, GIC 

B1 

https://lifeslovenija.si/1-life-delavnica-za-pripravo-prijav-2018/
https://lifeslovenija.si/1-life-delavnica-za-pripravo-prijav-2018/
https://lifeslovenija.si/2-life-delavnica-za-pripravo-prijav-v-letu-2018/


 TRAJNOST PROJEKTNIH REZULTATOV 

Kako bo PO KONCU projekta dosežena trajnost projektnih rezultatov? 

 S katerimi projektnimi akcijami?  

 S katerimi sredstvi? 

 Oprema, pridobljena s projektom:  

 Kdo jo bo uporabljaj? Kdaj? Kako?  

 Poslovni načrt 

 Aktivno razširjanje 
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NAT, ENV, GIE 

B1 

CCA, CCM, GIC 

B6 

https://lifeslovenija.si/2-life-delavnica-za-pripravo-prijav-v-letu-2018/


 PROJEKTNE TEME / PRIORITETE 

 Izbor pravih (max. 2) projektnih  tem – CLEARLY AND FULLY COMPLY   

 Kratka utemeljitev izbora 
 

 

 

 

 

 ZNAČAJ PROJEKTA 

Dobre prakse / pilotni / demonstracijski značaj projekta 

 UTEMELJITEV značaja  pregled stanja na področju projektnega 

predloga (obvezno navajanje referenc) 

 Pilotni / demonstracijski značaj  
 NUJNA utemeljitev INOVATIVNOSTI vaše ideje  
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NAT, ENV, GIE 

B1 

CCA, CCM, GIC 

B1 

NAT, ENV 

B3, B2 

CCA, CCM, GIC 

B2 



 DODANA VREDNOST EU in 

 DRUŽBENO-GOSPODARSKI UČINKI 

 Prispevek posebnim ciljem (členi 10-12 Uredbe LIFE) / podnebnim 
ciljem 

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

 Prispevek k evropski zakonodaji 

 

 Opis strategije za ponovljivost in prenosljivost projektnih rezultatov  
 na podlagi projektnih aktivnosti (OSNUTEK – pri opisu akcij (B1)) 
 

 Večnamenskost,  sinergije in integracija  

 Nadnacionalnost 

 Zelena javna naročila, okoljski znak (opis)  

 Uporaba rezultatov projektov raziskovalnih EU programov (KAKO) 
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NAT, ENV, GIE 

B3 

CCA, CCM, GIC 

B3 
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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
https://lifeslovenija.si/2-life-delavnica-za-pripravo-prijav-v-letu-2018/


 VKLJUČENI DELEŽNIKI IN CILJNA PUBLIKA PROJEKTA 
 

 Ciljne publike – kako boste razširjali rezultate projekta 

 Deležniki – kako bodo vključeni v projekt 

 OSNUTEK – navedeni pri opisu akcij 
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 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 

 

NAT, ENV, GIE 

B1 

CCA, CCM, GIC 

B5 

NAT, ENV, GIE 

B1 

CCA, CCM, GIC 

B4 

W
W

2
 

https://lifeslovenija.si/1-life-delavnica-za-pripravo-prijav-2018/


 PONOVNA PRIJAVA 
 

 Je bil ta projektni predlog že oddan na LIFE razpis? 
 Referenčna številka  
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 PROJEKTNO PARTNERSTVO 
 

 Opis partnerske strukture – seznam ključnih partnerjev 
vloga v projektu in znanja 

 Sofinancerji – potrjeni? 
 

NAT, ENV, GIE 

B1 
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Splošne opombe 
 
 
 
 

 Zaokroževanje stroškov na cela števila, brez decimalk 
 

 Poslovanje med PP, povezanimi osebami (ZGD) ni dovoljeno 
 
 DDV:  Upravičeni strošek!!! 
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F OBRAZCI 
 

Povzetek vrst upravičenih stroškov  

 
Neposredni (direktni) stroški  Posredni (indirektni) stroški 
 
F1 – Direktni stroški osebja                    F8 – Režijski stroški (overheads) do 7% 

F2 – Potni stroški 
F3 – Zunanje storitve 

F4a – Strošek infrastrukture 

F4b – Strošek opreme 

F4c – Strošek prototipa 

F5 – Strošek zemljišča 

F6 – Strošek potrošnega materiala 

F7 – Ostali stroški 

 
 
 
 
 
 

https://lifeslovenija.si/3-life-delavnica-za-pripravo-prijav-2018/
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 Sklop: Izpolnjevanje finančnih tabel  

Kdo lahko sodeluje? Finančna sposobnost 

Faza finančne izbire – zasebne inštitucije 

-------------------------------------------------------------------------------- 

o Poenostavljena finančna izjava  (Excel) 

o Najnovejša bilanca stanja 

o Izkaz poslovnega izida 

o EU prispevek > 750.000 EUR  Revizijsko poročilo (prijavitelj)  

o Načrt upravljanja / Poslovni načrt za vsaj 12 mesecev 

o Bančna garancija (več v vodniku za ocenjevanje) 

Faza finančne izbire – javne inštitucije 
o Public Body Declaration 

http://www.program-life.cz/wp-content/uploads/2017/06/LIFE-2017-Public-body-declaration-annex.pdf
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F1 – Direktni stroški osebja 
 
 
 

- Stroški zaposlenih na projektu (pogodba / aneks) 

- Za dodatno in stalno osebje 

- Osebje zaposleno na podlagi avtorske pogodbe 

 

Izračun: 

 

Število delovnih dni x vrednost dnevne postavke 

 

Opomba: Javne inštitucije (JI):   

                                                                pravilo 2 % 
    (skupni znesek lastnega vložka JI mora za 2% 

    presegati znesek stroška osebja „non – 
    additional“, ki ga JI uveljavljajo na projektu) 
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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 (Travel and subsistence rate) 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)   
 
Zunanje storitve v obliki  

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

 
(Primer:  
oblikovanje logotipa/tiskovine, izdelava dis. načrta, spletna stran, izdaja knjig, 
najem  
prostora, catering) 



LIFE14 CAP/SI/000012 

Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

F4 – Trajne dobrine 
 

 
 
F4a – Infrastrukturni stroški (25 %) 
F4b – Oprema (50 %) 
F4c – Prototip (100 %) - definicija 
 
 

Splošne značilnosti: 
 
- Spadajo samo trajne dobrine (osnovna sredstva) 
- Pri opremi in infrastrukturi je upravičeni strošek amortizacija 
- Infrastruktura > 500.000 EUR 
- Amortizacija že pridobljenih trajnih dobrin ne spada med upravičeni strošek 
- Lastnik ozr. uporabnik infrastrukture mora biti projektni partner 
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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 poizkuse, 
• Hrana za živali, 
• Gorivo za kosilnico / avto 
• Gradivo za diseminacijo 
• Plezalna oprema 
• Nakup sadik za pogozdovanje 

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

F5 – Zemljišča 
 

Za NAT/BIO/CC;   Dolgoročni nakup / najem 
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F7 – Ostali stroški 
 
 
 
Vsi stroški, ki ne spadajo v katero drugo skupino stroškov 
 
- Primer: 

• Bančne storitve, 
• Bančna garancija, 
• Plačilo udeležbe na konferenci, 
• Zavarovanje trajnih dobrin, 
• Gorivo za službeno vozilo, 
• Plačilo potnih stroškov zunanjim sodelavcem, 
• Stroški diseminacije (tisk) 
• Revizija (če je prispevek EK več kot 325.000 EUR) 

 
-  Izredna navezava na aktivnosti v posameznih akcijah, upoštevati pri opisu 
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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) 
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F1 – Direktni stroški osebja 
 
 
 
 
 
 

 

 Izračun dnevne postavke 
 
(Bruto II + prevoz + malica + 

regres + nagrade + 13., 14. 
plača) 
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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 (Travel and subsistence rate) 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, najem 

prostora, catering) 
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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 
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   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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F5 – Zemljišča 
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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 prispevek EK več kot 325.000 EUR) 

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



- projekt iz leta 2015 (GEI – informacijski) 

- 4 projektni partnerji iz SLO 

- sofinancerja: MOP in MOL 

- trajanje projekta: 4 leta 

- vrednost projekta: 1.100.000 EUR 

- prispevek EU: 650.000 EUR 

Dober primer načrtovanja 
finančne konstrukcije  
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VIŠINA SOFINANCIRANJA EU:   
55% do 60 % (75 %) UPRAVIČENIH 
STROŠKOV 
 
DRUGI VIRI FINANCIRANJA: 
- LASTNA SREDSTVA PARTNERJEV 
- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
- OSTALI SOFINANCERJI 
 

 
 
 
 

45 % 
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VPRAŠANJA? 
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LIFE prijavnica - osnutek : projektni predlog 

  

 samo 10 strani 

  osnutek 5 oz. 6 obrazcev 

  ca 30.000 znakov 

 BREZ potrebnih podpisov  

 BREZ prilog, zemljevidov, 
slik (fotografij, skic, 
grafov…) 

 poenostavljen proračun      
na ravni LIFE stroškovnih razredov  

 

 tudi 100 in več strani 

 > 25 obrazcev 

 >150.000 znakov 

 vse izjave OBVEZNO PODPISANE  
(upravičenca koordinatorja (A2-A3), pridruženih 
upravičencev(A4-A5), sofinancerjev (A6), 
podpornikov (A8)) 

 PRILOGE, kjer je to POTREBNO 

 PODROBEN proračun  (9 obrazcev) 

 
 

 

OSNUTEK PROJEKTA    :     PROJEKTNI PREDLOG  
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LIFE prijavnica - osnutek : projektni predlog 

• Splošna kakovost osnutka projektnega 
predloga:   

– jasnost predloga (opisano ozadje problema t.i. „pre-operational context“) 

– izvedljivost  

– okvirna stroškovna učinkovitost („value for money“) 

– možnih  20 –  min. prag: min 5 točk 

• skupna dodana vrednost EU:  
– prispevek projekta k LIFE projektnim temam,  

– pričakovani učinki/vpliv rezultatov 

– trajnost projektnih rezultatov  

– možnih 30 – min. prag: 10 točk 

1. FAZA - OCENJEVANJE OSNUTKA 
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LIFE prijavnica - osnutek : projektni predlog 

• predlogi pod najnižjim pragom bodo izločeni 

• k oddaji projektnega predloga povabljeni osnutki skupno 
2 - 2,5 kratnik proračuna, s podseznami za vsako 
prednostno področje 

 

1. FAZA - OCENJEVANJE OSNUTKA 
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LIFE prijavnica - osnutek : projektni predlog 

• Spremembe možne, vključno z ukrepi, partnerstvom in 
proračunom, dokler se skupni prispevek EU ne poveča za 
več kot 10%. 

• POZOR! Kakršne koli spremembe, ne smejo spremeniti 
značaj projekta in  podati dvoma o izbiri in oceni osnutka v 
zvezi s: 

– cilji in pričakovanimi rezultati; 

– sposobnostjo partnerstva za izvajanje ukrepov 

2. FAZA – OCENJEVANJE PREDLOGA 
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LIFE prijavnica - osnutek : projektni predlog 

• Tehnična skladnost in 

kakovost (10/20) 

 

• Finančna skladnost in 

kakovost (10/20)  

OCENJEVANJE PROJEKTNEGA PREDLOGA 
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LIFE prijavnica - osnutek : projektni predlog 

• dodana vrednost EU – 
obvezni del:  
– obseg in kakovost prispevka 

projekta k posebnim ciljem 
prednostnih področij LIFE 
(10/20)  

– trajnost (nadaljevanje, 
ponavljanje, prenos) (8/15) 

OCENJEVANJE PROJEKTNEGA PREDLOGA 
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LIFE prijavnica - osnutek : projektni predlog 

OCENJEVANJE PROJEKTNEGA PREDLOGA 

• dodana vrednost EU – 
dodatek:  
– prispevanje k projektnim temam 

(0/5/10) (ENV/GIE/NAT) oz. prispevanje k 

področjem politike programa za podnebne 
ukrepe (0/5) in prispevek k podrobnim 
področjem dela LIFE razpisa 2018 (0/5) 

– sinergije (11): večnamenskost in 

vključevanje/dopolnjevanje (8), zeleno javno 
naročanje (1), znak za okolje (1), uporaba 
rezultatov EU raziskav (1) in  

– nad-nacionalnost (4) 
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LIFE prijavnica - osnutek : projektni predlog 

• končni  seznam (glede na razpoložljiv proračun) – VDP 
2018-2020 

• + rezervni seznam (dodatnih 20% proračuna) 

OCENJEVANJE PROJEKTNEGA PREDLOGA  

2. FAZA  za ENV/NAT/GIE in enostopenjski sistem za 
CCA/CCM/GIC 
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LIFE prijavnica - osnutek : projektni predlog 

• preglejte Vodnik za ocenjevanje (Guide for the evaluation) 

 

• upoštevanje informacij: 

– pomembnih za posamezno fazo, korak ali merilo 

– podane v obrazcih, kot zahtevano v navodilih za 
prijavitelje.  

 

• ustrezne informacije v pravih obrazcih! 

OCENJEVANJE PROJEKTNEGA PREDLOGA  
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 preko spletnega obrazca e Proposal 

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/login?loginRequestId=ECAS_LR-21121456-NkwzrkHWL4ozhobX2YCZG9SM1ynzJTMlzzGgk9ZSyArDj1IzV8jwIx7dIARw8JTzPcTSXcM8AWT7MSRXBArv7Mpe-Jj71zxYb8yrHeRuCW72H8S-o16u6SJnNOTMKyW8KgzGbikmUnsEGxgUmhlmQ5gIlaU
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/callForProposals/listProposals.do?cid=default
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• v katero prednostno področje paše moj predlog ENV, NAT, 
GIE ali CCA/CCM/GIC 

 

TEHNIČNI NASVETI (1) 
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• preden ustvarite predlog vas „eProposal“ še obvešča o 
nujnih vsebinah, o vseh NAPAKAH ne obvešča! 

• če dovolite vpogled NCP - ODKLJUKAJTE DA/YES 

 

 

TEHNIČNI NASVETI (2) 
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• dokument lahko so-ustvarja več ljudi, a ne na istem 
obrazcu hkrati 

TEHNIČNI NASVETI (3) 
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• pravice dostopanja dodeljuje avtor (owner)  

TEHNIČNI NASVETI (4) 
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TEHNIČNI NASVETI (5) 

le 1 možen! 

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
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Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

• SAVE - NUJNO shranjujte med menjavo 
obrazcev! 

 

 

 

TEHNIČNI NASVETI (6) 

SAVE - NUJNO shranjujte med menjavo obrazcev! 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
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Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

• VALIDATE! - ne pozabite POTRDITI prijave 

TEHNIČNI NASVETI (7) 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
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Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
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Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

• v „eProposal“ se lahko osnutek/projektni 
predlog spreminja, dodaja, briše… potrjuje 
(„validate“) in (ponovno) oddaja ((re)submit) 
do rokov določenih v navodilih (raje kak dan 
prej!) 

• vsaka naknadna predložitev predloga PREPIŠE 
prej predloženo različico (starejše različice 
NISO arhivirane in zato niso več na voljo). 
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Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

• EK priporoča uporabo Firefox ali Google Chrome 
brskalnika 

• EK priporoča direktno pisanje v obrazce ali kopiranje 
OSNOVNIH TEKSTOV (brez oblikovanja), npr. „Notepad“ 
(txt) – besedila iz Word ali html lahko ne sprejme v celoti 

TEHNIČNI NASVETI (9) 
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Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

• predlagatelj bo preko „eProposal“ obveščen o 
izbiri oz. potrditvi osnutka in bo imel dostop 
do polne prijavnice. 

 

• „eProposal“ bo vseboval elemente vključene v 
osnutek in predlagatelj bo lahko vsebine v 
obrazcih dopolnil in nadgradil 
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Čas za vprašanja udeležencev 

In reality, if you don‘t ask questions, you look like an amateur.  


