
LIFE14 CAP/SI/000012 

Izpolnjevanje LIFE 
prijavnice - 

OKOLJE 

LIFE podrobna delavnica 
Brdo pri Kranju, 16.4.2019 

Janja Samec 
Marjetka Šemrl dos Reis 

Dejan Zupanc 



LIFE14 CAP/SI/000012 

Izpolnjevanje LIFE prijavnice  



LIFE14 CAP/SI/000012 

Izpolnjevanje LIFE prijavnice  

OBVEZNO BRANJE  

 UREDBA LIFE 
 VEČLETNI DELOVNI PROGRAM 

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

https://lifeslovenija.si/1-life-delavnica-za-pripravo-prijav-2019/
https://lifeslovenija.si/2-life-delavnica-za-pripravo-prijav-2019/
https://lifeslovenija.si/3-life-delavnica-za-pripravo-prijav-2019/


LIFE14 CAP/SI/000012 

Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

Kaj morate imeti v mislih pri oblikovanju 
osnutka projektnega predloga 

Pred pisanjem osnutka morate imeti „v glavi“ oblikovan že celoten projekt.  

ZAKAJ?  

Ker „concept note“ ni osnutek, ampak dejansko povzetek projektnega predloga: 

1. Vsebovati mora vse bistvene elemente celotne prijave - 
 razlika v količini podrobnosti, ki jih morate navesti  

(manjše število znakov), 
 določene informacije so navedene v drugih poglavjih. 

2. Potrebna natančna opredelitev aktivnosti , ker je v pomoč pri: 
 izračunu stroškov projekta – proračun projekta, 
 dogovarjanju s partnerji in  
 utemeljevanju dodane vrednosti EU  

(trajnost, ponovljivost, prenosljivost …). 

https://lifeslovenija.si/vodnik-po-prijavnici/
https://lifeslovenija.si/vodnik-po-prijavnici/
https://lifeslovenija.si/vodnik-po-prijavnici/
https://lifeslovenija.si/vodnik-po-prijavnici/
https://lifeslovenija.si/vodnik-po-prijavnici/
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Zahtevani obrazci osnutka projektnega predloga 

Obrazec Zahtevane informacije 

A1 – General project information Administrativni podatki o projektu 

A2 – Coordinating beneficiary Administrativni podatki o prijavitelju 

B1 – Summary description of the 

project 

Morate opisati problem, cilje, povzetek akcij-z 

vključitvijo deležnikov, rezultate, trajnost s 

ponovljivostjo in prenosljivostjo, utemeljitev 

projektne teme, projektno partnerstvo, tveganja 

B2 - General character of the project 
(samo ENV) 

Opis primera dobre prakse, pilotnega in/ali 
demonstracijskega pristopa projekta 

B3 – EU added value and socio-
economic effects 

Doprinos k specifičnim ciljem programa LIFE in 
izvajanju ter nadgradnji evropskih politik 

R1 – Project budget Povzetek proračuna projekta po kategorijah, lastni, 

EU in sofinancerski delež 



 Odobritev dostopa nacionalni kontaktni točki 

 

 Jezik osnutka – angleščina 

 Označba jezika celotnega projektnega predloga 

 

 Izbor prednostnega področja in prednostnih vsebin 

 

 Datum začetka projekta  
upravičenost stroškov udeležbe kick-off srečanja  

Ne pred 1.9.2020. 
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A1 – Splošne informacije o projektu 



 

 Kontaktni e-mail – redno spremljan elektronski naslov 

 

 Brief description of the activities of the beneficiary:  
IZKAZ KOMPETENC: pravni status, njegove dejavnosti,  izkušnje in 

pristojnosti s področja projektnih aktivnosti 

 

Opis mora omogočiti Evropski komisiji, da oceni tehnično sposobnost 
upravičenca koordinatorja za izvedbo projektnih aktivnosti. 
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A2 – Upravičenec koordinator 

Primer komentarja ocenjevalca: 

Prijavitelj ni primeren za doseganje nekaterih rezultatov, saj ni 

razvidno, da ima pooblastila za predlaganje in uresničevanje akcijskih 

načrtov in strategij, ki jih projekt želi razviti.  
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B1 – Opis problema 

 Opis okoljskega problema in njegovega ozadja  
(vzroki, posledice, stanje v okolju – lokalno in EU, zakonodajo, ki ga naslavlja) 

  
 Trenutno stanje (izhodišče) mora biti opisano kvalitativno in kvantitativno. 

Najpogostejši komentarji komisije 

 Opis okoljskega problema in groženj (vzrokov) je preveč splošen. 

 Izhodiščno stanje problema na nivoju EU ni opisano dovolj podrobno, 

pomanjkljiv količinski opis. 

 Trenutno stanje/metode/tehnologije niso ustrezno opisani.  

 Manjka opis predhodno opravljenega dela (obseg, aktivnosti, 

raziskave,...).  
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B1 – Cilji projekta 

 Opis ciljev projekta, ki morajo biti realistični in jasni.  
 

 Vključno z inovativnimi tehnologijami, pristop, politikami ali metodami za 
reševanje problema, ki prispevajo k izvajanju politik EU. 

Najpogostejši komentarji komisije 

 Povezava med cilji, rezultati in akcijami ni jasno razvidna. 

 Iz opisa projekta ni jasno razvidno, kako bodo doseženi cilji projekta. 
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B1 – Akcije 

 Navedite glavne akcije, ki jih boste izvedli v projektu.  
 

 Če v akcijah sodelujejo deležniki, jih navedite in pojasnite njihovo vlogo v 
akcijah. Ne pozabite navesti trajanja akcij. 

Najpogostejši komentarji komisije 

 Akcije niso dovolj natančno opisane, še posebej tehnični del. 
 Ni jasno razvidno, kako so akcije povezane med seboj in kako prispevajo 

k doseganju rezultatov. 
 Podatki iz akcij se razlikujejo s podatki v drugih delih prijavnice (npr. 

rezultatih/indikatorjih).  
 Akcije vključujejo preveč raziskovalnih aktivnosti.  
 Ciljne skupine in deležniki niso opredeljeni, ni razvidna njihova 

vključenost v projekt. 
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B1 – Pričakovani rezultati 

 Navedite glavne rezultate projekta, ki morajo biti konkretni, realistični in 

merljivi.   

 Razmislite,  katere kazalnike uspešnosti boste vezali nanje. 

Najpogostejši komentarji komisije 

 Pričakovani rezultati niso kvantificirani, njihov okoljski učinek ni jasno opisan in 

kvantificiran.  

 Pričakovane rezultate ni možno primerjati z obstoječimi okoljskimi rešitvami. 

 Rezultati bodo doseženi šele po zaključku projekta. 

 



LIFE14 CAP/SI/000012 

Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

B1 – Trajnost projektnih rezultatov 

 Opišite, kako boste zagotovili trajnost akcij in rezultatov po zaključku projekta. 

  Vključiti  morate tudi ponovljivost in prenosljivost. 

Najpogostejši komentarji komisije 

 Načrt za zagotavljanje trajnosti je pomanjkljiv ali manjka. 

 Ni jasno, katere akcije se bodo nadaljevale po zaključku projekta, kdo jih bo vodil 

in ali so zagotovljena sredstva. 

 Projekt nima zagotovljene trajnosti, niso predvidene aktivnosti za ponovljivost in 

prenosljivost. 

 Poslovni načrt je pomanjkljiv (ne upošteva pozicije na trgu, konkurence, 

ekonomske upravičenosti,…) ali manjka. 
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B1 – Projektna tema 

 Prijavitelji morajo navesti, ali predlog obravnava projektne teme (največ 

dve), ki so navedene v razpisni dokumentaciji. 

 Navedite razlog, zakaj projekt uvrščate v izbrano projektno temo. 

 Prispevek k projektnim temam mora biti razviden tudi iz akcij. 

Najpogostejši komentarji komisije 

 Akcije ne prispevajo k doseganju izbranih projektnih tem.  

 Iz projekta ni razviden pilotni ali demonstracijski pristop, ki je zahtevan 

v projektni temi. Potrebna je dodatna razlaga v obrazcu B2. 
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B1 – Projektno partnerstvo 

 Opišite partnersko strukturo projekta in razloge za vključitev partnerjev v 

projekt.  

 Opišite kompetence partnerjev in vključenost le-teh v akcije.  

Najpogostejši komentarji komisije 

 Partnerji nimajo ustreznih kompetenc. 

 Ni jasno razvidno, kateri partnerji so vključeni v posamezno aktivnost in 

kakšna je njihova vloga. 
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B1 – Pričakovana tveganja in omejitve, 

povezane s strategijo izvajanja projekta 

 Navedite tveganja, ki se lahko pojavijo med 

potekom projekta.  

 Navedite tudi strategije, s katerimi boste 

tveganja naslavljali oziroma preprečevali. 

 

Najpogostejši komentarji komisije 

 Tveganja niso identificirana ali naslovljena. 
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B2 – Splošni značaj projekta 
samo ENV projekti 

 Potrebno je navesti, ali je vaš projekt pilotni ali demonstracijski  in 

napisati ustrezno utemeljitev. 

Najpogostejši komentarji komisije 

 Projekt ne utemelji ustrezno, zakaj je pilotni oziroma demonstracijski in se 

kot tak prvič uporablja na področju EU. 

 Opis pilotnega območja/produkta ni dovolj natančen. 
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B3 – Evropska dodana vrednost 

 Kako projekt prispeva k specifičnim  ciljem,  določenim v Uredbi LIFE. 

 Navedite, kako s projektom prispevate k izvajanju, implementaciji in nadgradnji 

evropske okoljske politike in zakonodaje. 

Najpogostejši komentarji komisije 

 Projekt ne prispeva k reševanju okoljskega  problema in ne prispeva k izvajanju, 

razvoju in nadgradnji okoljskih politik EU. 

 Predvideni okoljski učinki niso jasni. 

 Ni jasno razvidno, katere EU politike projekt naslavlja oz. katere zakonodajalce 

vključuje. 
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R1 – Proračun projekta 

KATEGORIJE STROŠKOV: 

 F1 – Direktni stroški osebja  

 F2 – Potni stroški 

 F3 – Zunanje storitve  
(max. 35 % celotnega proračuna) 

 F4a – Strošek infrastrukture  
( max .25 % upravičen strošek - AMORTIZACIJA) 

 F4b – Strošek opreme  
(max. 50 % upravičen strošek - AMORTIZACIJA)  

 F4c – Strošek prototipa 

 F6 – Strošek potrošnega materiala 

 F7 – Ostali stroški                                                                                  

 F8 – Režijski stroški (max. 7% upravičenih direktnih stroškov) 
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Primer izpolnjenega R1 obrazca 

Pravilo 2% za JI, 

WW3 

Max. 35% 

Max. 7% od ∑ (1. – 7.)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IhrGd1Y1sy4&t=31s
https://lifeslovenija.si/3-life-delavnica-za-pripravo-prijav-2019/
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Komentarji ocenjevalcev 

„Value for money“:  

 Osnutek je ocenjen kot nezadostno stroškovno učinkovit. Ima omejeno 
vrednost za denar, saj pričakovani učinki in rezultati niso zadostno upravičeni 
glede na relativno visok vložek in pretirano dolžino projekta. 

 V celotnem projektnem predlogu bo potrebna podrobna utemeljitev 
stroškovne učinkovitosti projekta. 

Napake pri izpolnjevanju tabele:  

 Proračun je nejasen in se zdi neuravnotežen ali napačno izračunan (skupni 
proračun je nižji od upravičenega proračuna).  

 Skupni stroški infrastrukture in opreme niso ustrezno amortizirani in so 

neprimerno vključeni v upravičene stroške projekta. 

 Na 1. stopnji eProposal ne opozarja na napake 

https://lifeslovenija.si/wp-content/uploads/2019/04/LIFE-2019-Integrated-Projects-Financial-forms.xls


Upravičenost stroškov:  

 Nejasen opis akcij,  zato tudi nejasno povezani stroški akcij kot tudi 
celotnega projekta. 

 Stroški, povezani z gradnjo mostu, bodo zahtevali boljšo utemeljitev v 
okviru predloga. 

 Skoraj polovica proračuna je predvidena za razvoj prototipa. Vendar pa zaradi 
manjkajočih tehničnih specifikacij in opisov aktivnosti ni mogoče oceniti, v 
kolikšni meri so koristi za okolje v skladu z zneskom zahtevane donacije. 

 Za nekatere kategorije stroškov so navedene pavšalne  
vrednosti  (lump sum). 

 1,5 mio EUR stroškov dela za 2-letni projekt je nesprejemljivo.  
 previsoko ocenjeni stroški 
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Komentarji ocenjevalcev 
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POMOČ PRI PRIPRAVI PROJEKTNE PRIJAVE 

INFORMIRAMO 

lifeslovenija.si 

life.mop@gov.si 

Informativni dogodki 

SVETUJEMO 

Bilateralni sestanki 

MREŽIMO 

Portal Life Slovenija 

USPOSABLJAMO 

Delavnice pisanja prijav 

Videi in filmi 

mailto:life.mop@gov.si
https://lifeslovenija.si/
https://lifeslovenija.si/en/portal/
https://www.youtube.com/channel/UC9cwU2Ne0_kPvQJ0B1PylAw
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 Sklop: Izpolnjevanje finančnih tabel  

Hvala za pozornost! 


