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BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB 

 Ukrepi zmanjšanja emisij TGP v prometu, kmetijstvu, stavbah,  

 Ukrepi zmanjšanja emisij v zvezi z rabo tal , spremembo rabe tal in gozdarstvom 

 Razvoj in izvajanje sistema emisijskega računovodstva  

 Aktivnosti za izboljšanje učinkovitosti sistema trgovanja s pravicami do emisije 

TGP (energetsko intenzivna industrija) 

 F plini 

 Monitoring emisij TGP in poročanje 
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RABA TAL, sprememba rabe tal in gozdarstvo  

 Stroškovno učinkovite tehnike za zmanjšanje emisij TGP: 

 Zmanjšanje emisij CH4 v živinoreji 

 Zmanjšanje emisij N2O iz rabe gnojil 

 promocija podnebju prijaznega  upravljanja mokrišč in šotišč,  

 Razvoj in promocija učinkovitega podnebno pametnega upravljanja gozdov 

 Pogozdovanje, redčenje, obnovitev gozdov 

 Shranjevanje ogljika v gozdovih, ohranjanje tal 
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ENERGETSKO INTENZIVNA INDUSTRIJA 

 Inovativne rešitve zmanjšanja emisij TGP 

 Projekti razvoja, demonstracijski projekti stroškovno učinkovitih tehnologij in 

procesov (razvoj novih surovin ali proizvodov, ki omogočajo bistveno 

zmanjšanje specifične intenzivnosti emisij TGP 

 Dobrodošle  tehnološke rešitve, ki se lahko nanašajo na več sektorjev in 

omogočajo doseganje sinergijskih učinkov 

 Projekti, ki spodbujajo vodilno vlogo EU v industrijskem razvoju, predvsem v 

malih in srednje velikih podjetjih 
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F plini 

 Razvoj novih okolju prijaznih alternativ F plinov, 

 Odprava ovir, ki jih predstavljajo standardi na področju hlajenja in klimatskih 

naprav (vključno z informacijami o upravljanju tveganj) 
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PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM 

 Prilagajanje PS v urbanih okoljih in prostorsko planiranje, ki omogoča 

zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb 

 Projekti odpornosti infrastrukture, vključno z uporabo modre in zelene 

infrastrukture in ekosistemskih pristopov prilagajanja podnebnim spremembam 

 Trajnostni načini upravljanja vode, upravljanje poplav in obale 

 Projekti odpornosti kmetijstva, gozdarstva in turizma, vključno z otoškimi in 

gorskimi predeli  

 Posebni ukrepi v primeru ekstremnih vremenskih pojavov na Kanarskih otokih, 

Medeiri, Azorih, La Reunion, Guadelouppe in še nekaterih podobnih območjih 
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PRILAGAJANJE PS V URBANIH OKOLJIH IN PROSTORSKO 

PLANIRANJE, KI OMOGOČA ZMANJŠANJE VPLIVA PODNEBNIH 

SPREMEMB 

 Razvoj in izvedba iniciativ prilagajanja, ki omogočajo sodelovanje med 

pristojnimi organi na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju, 

 Razvoj in izvedba inovativnih rešitev v urbanih okoljih, na področju upravljanja z 

vodami, energetike ali sektorja gradbeništva in rešitve, ki naslavljajo izboljšanje 

kvalitete bivanja in zdravja 

 projekti javno zasebnega partnerstva za financiranje izvedbe ukrepov 

prilagajanja podnebnim spremembam in integriranja zavarovalniških rešitev 
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PROJEKTI ODPORNOSTI INFRASTRUKTURE, VKLJUČNO Z UPORABO 

MODRE IN ZELENE INFRASTRUKTURE IN EKOSISTEMSKIH PRISTOPOV 

PRILAGAJANJA PODNEBNIM SPREMEMBAM 

 Projekti podnebno vzdržne infrastrukture na področju energetike, prometa in 

socialnih stanovanj (razvoj tehnični standardi, monitoring) 

 Projekti promocije modro zelene infrastrukture in ekosistemskim pristopom k 

izvedbi ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam 

 Ocenjevanje ranljivosti in povečanje odpornosti javne infrastrukture (prometnih 

omrežij, varnosti, zdravstvene infrastrukture, ravnanja z vodo in odpadki) 
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TRAJNOSTNI NAČINI UPRAVLJANJA VODA, UPRAVLJANJE POPLAV IN 

OBALE 

 Upravljanje poplav, vključno s plazovi 

 Izboljšanje odvodnjavanja v mestih in na podeželju 

 Upravljanje obalnih območij s poudarkom na gosto poseljenih izlivih rek in 

obalnih mestih  

 Preprečevanje vdora slane vode in izgube sladke vode na obalnih območjih 

 Izboljšanje upravljanja z deževnico in odpornosti na sušo 
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PROJEKTI ODPORNOSTI KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN TURIZMA, 

VKLJUČNO Z OTOŠKIMI IN GORSKIMI PREDELI 

 Povečanje odpornosti gozdov na vplive podnebnih sprememb (nevarnost 

požara, izbruh škodljivcev, dolgotrajne suše itd.) 

 Prilagoditev kmetijstva posledicam podnebnih sprememb, s posebnim 

poudarkom na ocenjevanju ranljivosti in strategiji prilagajanja 

 Preprečevanje in obvladovanje invazivnih vrst, povezanih s podnebnimi 

spremembami 
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PODNEBNO UPRAVLJANJE IN INFORMIRANJE 

 Razvoj in izvedba nacionalnih strategij za dosego podnebnih in energetskih 

ciljev 2030 in /ali 2050 

 Projekti spodbujanja sprememb ravnanja in obnašanja z ciljem zmanjšanja emisij 

emisij TGP in učinkovite rabe energije 

 Spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti sistema trgovanja s pravicami do 

emisije TGP  

 Krepitev zmogljivosti, kompetenc, povečanje ozaveščenosti končnih 

uporabnikov opreme, ki vsebuje F pline 

 Ukrepi spremljanja podnebnih politik in njihova evalvacija 

 Primeri dobre prakse in povečanje ozaveščenosti aktivnosti, ki naslavljajo 

prilagajanje podnebnim spremembam 
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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/


A1 – General information  

A2 – Coordinating beneficiary 

A3 – Coordinating beneficiary declaration 

A4 – Associated beneficiary declaration and Mandate 

A5 – Associated beneficiary 

A6 – Co-financers 

A7 – Other proposals submitted to European Union 
          funding 
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A – ADMINISTRATIVNI OBRAZCI 



 Odobritev dostopa nacionalni kontaktni točki 

 

 Naslov projekta – v angleščini 

 

 Izbor prednostnega področja in prednostnih vsebin 

 

 Datum začetka projekta  
upravičenost stroškov udeležbe kick-off srečanja  

Ne pred 1.6.2020 
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A1 – Splošne informacije o projektu 



 

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

 

 Coordinating / Associated Beneficiary details (A2/A5)  
IZKAZ KOMPETENC: izkušenj s področja projektnih aktivnosti 

 
 
 
 
 
 

 Obrazci A3, A4 in A6 morajo biti datirani in podpisani 
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A2-A6 – Upravičenci projekta in sofinancerji  

Primer komentarja ocenjevalca: 

Partnerstvo ni primerno za doseganje enakih rezultatov v vseh treh 

ciljnih državah. Zdi se, da tuji partnerji nimajo pooblastil za predlaganje 

in uresničevanje akcijskih načrtov in strategij, ki jih projekt želi razviti.  



 V primeru nadgrajevanja že zaključenega projekta  
utemeljitev, ZAKAJ je nadgradnja potrebna 

 
 Utemeljitev, zakaj drugi EU skladi niso primerni za financiranje  

vašega projekta. 
 

 Potrebno navesti VSE vaše prijave s podobno vsebino,  
ki so oz. bodo oddane na razpise EU skladov 

preprečevanje dvojnega financiranja 
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A7 – Drugi oddani predlogi za sofinanciranje EU 
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B – VSEBINSKI OBRAZCI  

B1- cilji Najpogostejši komentarji komisije 

Opisati je potrebno cilje 
projekta, ki morajo biti 
realistični in jasni. 
Vključujejo inovativne 

tehnologije, pristope, 
politike ali metode za 
reševanje problema, 
prispevajo k izvajanju 
politik EU. 

Povezava med cilji, rezultati in akcijami ni 
jasno razvidna. 
 
Iz opisa projekta ni jasno razvidno, kako 

bodo doseženi cilji projekta. 
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B – VSEBINSKI OBRAZCI  

B1- akcije Najpogostejši komentarji komisije 

Navedite glavne akcije, 
ki jih boste izvedli v 
projektu. Če v akcijah 
sodelujejo deležniki, jih 

navedite in pojasnite 
njihovo vlogo/aktivnosti 
v akcijah. Ne pozabite 
navesti trajanja akcij. 

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 ali 
finančnih tabelah).  
 

Akcije vključujejo veliko raziskovalnih aktivnosti.  
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B – VSEBINSKI OBRAZCI  

B1- pričakovani 
rezultati 

Najpogostejši komentarji komisije 

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

Razmislite,  katere 
kazalnike uspešnosti 
boste vezali nanje. 

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. 
 
Kazalniki uspešnosti niso priloženi. 
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B – VSEBINSKI OBRAZCI  

B1- projektna tema Najpogostejši komentarji komisije 

Naslavljate lahko do 
dve projektni temi, 

navesti morate tudi 
razlog, zakaj  izbrano 
temo naslavljate. 
Prispevek k projektnim 
temam mora biti 
razviden tudi iz akcij. 

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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B – VSEBINSKI OBRAZCI  

B2- problem Najpogostejši komentarji komisije 

Opisati je potrebno 
okoljski problem, 
njegovo ozadje (vzroke, 
posledice, stanje v 

okolju – lokalno in EU, 
zakonodajo, ki ga 
naslavlja) in ga ustrezno 
kvantificirati. 

Projektni predlog preveč splošno opisuje okoljski 

problem in grožnje (vzroke). 

 

Projektni predlog ne opisuje (tudi količinsko) dovolj 

podrobno izhodiščnega stanja problema na nivoju EU. 

 

Trenutno stanje  metode/tehnologije/produkta ni 

ustrezno opisano.  

 

Habitatno območje in velikost populacije tarčnih vrst ni 

ustrezno kvantificirano. 

 

Manjka opis predhodno opravljenega dela (obseg, 

aktivnosti, raziskave,...).  
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B – VSEBINSKI OBRAZCI  

B2 – dobre prakse/ 
pilotni/demonstracijski 

Najpogostejši komentarji komisije 

Potrebno je navesti, ali 
je vaš projekt pilotni ali 
demonstracijski  ali 
uporablja primere 
dobrih praks in napisati 
ustrezno utemeljitev. 

Projekt ne ustrezno utemelji, zakaj je pilotni 
oziroma demonstracijski in se kot tak prvič 
uporablja na področju EU. 
 
Pilotno območje/produkt ni dovolj natančno 
opisano. 
 

Opisati morate, kakšne je trenutno stanje, tehnična  
pripravnost, konkurenca, najsodobnejša 
tehnologija,  položaj na trgu (tržni delež), v katerem 
delu ste inovativni. 
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B – VSEBINSKI OBRAZCI  

B3 – prispevek k 
podnebnim ciljem 

Najpogostejši komentarji komisije 

Obrazložite, kako 
prispevate k povečani 
odpornosti na 
podnebne spremembe, 

zmanjšanju 
toplogrednih plinov in 
nizko ogljični družbi. 

Projekt le deloma prispeva k povečani 
odpornosti na podnebne spremembe, 

zmanjšanju toplogrednih plinov in nizko ogljični 
družbi. 
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B – VSEBINSKI OBRAZCI  

B3- EU prioritetne teme Najpogostejši komentarji komisije 

Navedite, kako 
prispevate k posebnim 

ciljem programa LIFE, 
opredeljenim v 
večletnem delovnem 
načrtu in letnih 
delovnih področjih za 
leto 2019. 

Projekt nezadostno obrazloži obseg in količine 
prispevka k izboljšanju okoljskih problemov. 
 
Življenjski cikel projekta ni upoštevan.  

 
Tehničen doprinos (dodana vrednost) projekta 
in njegovi učinki so omejeni/majhni.  
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B – VSEBINSKI OBRAZCI  

B3 – Ponovljivost in 
prenosljivost 

Najpogostejši komentarji komisije 

Opišite ponovljivost in 

prenosljivost rezultatov 
vašega projekta. 
Predlog mora biti 
podprt z konkretnimi 
akcijami v projektu. Za 
projekte s potencialom 
trženja morate narediti 
tudi povezavo na 
poglavje trajnosti. 

V projektu ni predviden načrt za ponovljivost in 

prenosljivost. 
 
Akcije za ponovljivost in prenosljivost so 
nezadostno opisane ali ne dosegajo kritične 
mase za prenos znanja. 
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B – VSEBINSKI OBRAZCI  

B3–EU dodana vrednost 
Sinergije/nadnacionalnost 

Najpogostejši komentarji komisije 

Opišite prispevek 
projekta k naslednjim 
temam: 
 Sinergije 

 Zeleno javno 
naročanje 

 Ecolabel 
 Privzem rezultatov iz 

drugih EU programov 
 Nadnacionalnost 

Projekt naslavlja prispevek k ostalim EU 
politikam, vendar ne navaja strategije ali akcij, s 
katerimi bo omenjene prispevke dosegel. 
 

Ni jasno razvidno, v katere aktivnosti bo 
vključeno zeleno javno naročanje. 
 
Ni prenosa znanja iz drugih EU programov ali ni 
dovolj jasno, kateri rezultati se bodo uporabljali. 
 
Projekt poteka v več državah EU, vendar ni jasno 
razvidna vloga posameznih partnerjev. 
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B – VSEBINSKI OBRAZCI  

B3 – Socioekonomski 
učinki 

Najpogostejši komentarji komisije 

Opišite vplive vašega 
projekta na lokalno 
prebivalstvo in 
gospodarstvo. 
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B – VSEBINSKI OBRAZCI  

B4 – Deležniki in ciljne 
skupine 

Najpogostejši komentarji komisije 

Opišite deležnike in 
ciljne skupine, na 
kakšen način  in v katere 
aktivnosti bodo 

udeleženi,  tako med 
projektom kot tudi po 
zaključku projekta. 

Količina in vpliv deležnikov/ciljnih skupin ni 
opredeljena. 
 
Deležniki niso aktivno vključeni v projektne 
aktivnosti. 
 
Ciljne skupine niso pravilno identificirane, akcije 
naslavljajo neustrezne skupine. 
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B – VSEBINSKI OBRAZCI  

B5 – Tveganja Najpogostejši komentarji komisije 

Navedite vsa notranja ali 
zunanja tveganja, ki bi 
lahko imela velik 

negativen vpliv na 
izvajanje projekta. 
Navedite tudi strategijo 
naslavljanja oziroma 
zmanjšanja/preprečevanja 
njihovega vpliva. 

Projekt ne predvideva tveganj ali jih neustrezno 
identificira. 
 
V projektu ni predvideno naslavljanje tveganj. 
 
Strategija odpravljanja/preprečevanj tveganj je 
neustrezna.  
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B – VSEBINSKI OBRAZCI  

B6 - trajnost Najpogostejši komentarji komisije 

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

Vključiti  morate tudi 
ponovljivost in 
prenosljivost. 

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. 
 
Poslovni načrt je pomanjkljiv (ne upošteva 
pozicije na trgu, konkurence, ekonomske 
upravičenosti,…) ali manjka. 
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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 2019, str. 60 

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) 
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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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Projektni 
predlog 

Obrazec C0 – Seznam vseh akcij 

Obrazec C1 – Opis vseh akcij 

Obrazec C2 – Urnik / razpored poročanja 

Obrazci C 
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Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

 

 
 

 Vsako akcijo lahko v opisu razdelite na več pod-akcij (npr. pri akciji A1 na A1.1., A1.2 

itn.).  

 Do financiranja so upravičene le akcije, ki so dobro utemeljene glede na zastavljene 

cilje projekta  IN je zanje zagotovljena dolgoročna trajnost naložbe. 

 Pri strukturiranju predloga projekta število akcij omejite, posamezne aktivnosti čim bolj 

združite v homogene akcije.  

Obrazec C0 

Vnesti je potrebno vse načrtovanje akcije projekta 
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Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

Obrazec C1 Najprej izberite ustrezno 

kategorijo akcij 

Opišite odgovornosti posameznih 

upravičencev  

Akcije so razdeljene v različne kategorije in sicer: 

A. Pripravljalne akcije – v kolikor so te nujno potrebne za izvedbo projekta; 

B. Izvedbene akcije – so obvezne akcije; 

C. Monitoring učinka projektnih akcij – so obvezne akcije;  

D. Ozaveščanje in razširjanje rezultatov – so obvezne akcije;  

E. Vodenje projekta – so obvezne akcije. 

V časovnici označite, 

kdaj boste akcijo 

izvajali. Ne pozabite 

upoštevati morebitnih 

zamud. 

K opisom akcij lahko priložite tudi 

priloge (zemljevide, grafe, tabele, 

fotografije). Posamezna datoteka ne 

sme biti večja od 2MB. 

Navedite pomembne ali večje mejnike tekom projekta 
(npr. objava spletne strani, otvoritev razstave, končna 

konferenca, izid publikacije itn.). 

 

Navedite oprijemljive rezultate projekta (»Deliverables«) in 

rok, do kdaj jih boste zagotovili. Vse oprijemljive rezultate je 

potrebno ob poročanju posredovati Evropski komisiji. 
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C 1 – podroben opis 

akcij 
 

Najpogostejši komentarji komisije 

Ustrezno morate izbrati tip 
akcije, natančno opisati 

potek akcije, pomen akcije 
za doseganje ciljev 
projekta, finančno 
konstrukcijo akcije, 

ustrezno označiti kdaj 
boste akcijo izvedli ter 

navesti izdelke in mejnike 

 Akcije so premalo izpopolnjene. 

 Večina aktivnosti predstavlja le splošen povzetek  

tega, kaj bi bilo potrebno, brez navedbe konkretnih  

metod.  

 Metodološki okvir, ki povezuje različne akcije,  

ostaja nejasen. 

 Zelo splošen opis aktivnosti 

Obrazec C1 
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C 1 – podroben opis 

akcij 
 

Najpogostejši komentarji komisije 

Ustrezno morate izbrati tip 
akcije, natančno opisati 

potek akcije, pomen akcije 
za doseganje ciljev 
projekta, finančno 
konstrukcijo akcije, 

ustrezno označiti kdaj 
boste akcijo izvedli ter 

navesti izdelke in mejnike 

 Izvedbena akcija vsebuje aktivnosti, ki bi bolje  

ustrezale pripravljalnim akcijam.  

 Tri akcije se ukvarjajo z istim področjem in bi lahko  

bile združene. 

 Seznam izdelkov in mejnikov ni dovolj racionalen,  

da bi bilo upravljanje projekta učinkovito. 

Obrazec C1 
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Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

C 1 – podroben opis 

akcij 
 

Najpogostejši komentarji komisije 

Ustrezno morate izbrati tip 
akcije, natančno opisati 

potek akcije, pomen akcije 
za doseganje ciljev 
projekta, finančno 
konstrukcijo akcije, 

ustrezno označiti kdaj 
boste akcijo izvedli ter 

navesti izdelke in mejnike 

 Ni izključeno, da projektna aktivnost ne bo imela  

negativnih vplivov na druga področja. 

 Seznam rezultatov in mejnikov ni jasno zasnovan 

 Delež stroškov, ki se porabijo za pripravljalne  

ukrepe, je previsok 

 Težko bo doseči ustreznost predlaganih akcij. 

 Nekatere akcije se zdijo pretirane in niso  

popolnoma utemeljene z opisom dejanja. 

 

Obrazec C1 
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Obrazec C2: Urnik / razpored poročanja 

Type of report Deadline Actions Opis poročila 

Progress report S poročili o napredku (»Progress Reports«) 

zagotovite, da obdobje med posameznimi 

poročili ni daljše od 18 mesecev. 

Mid-term report Vmesna poročila z zahtevkom so za projekte, ki 

so daljši od 24 mesecev ali če je prispevek EU 

večji od 300.000,00 € 

Final report Končno poročilo z zahtevkom za plačilo je treba 

oddati v 3 mesecih po koncu projekta. 
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Izpolnjevanje LIFE prijavnice 

KATEGORIJE STROŠKOV 

F1 – Direktni stroški osebja  

F2 – Potni stroški 

F3 – Zunanje storitve (do 35% celotnega proračuna) 

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

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

F4c – Strošek prototipa 

F5 – Strošek zemljišča 

F6 – Strošek potrošnega materiala 

F7 – Ostali stroški                                                                                  

F8 – Režijski stroški (overheads) do 7% upravičenih stroškov 
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NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE V  
F OBRAZCIH 

Vir izvora ocenjenih finančni podatkov 

Nekoherenca med opisom stroškov ter podatki v finančnih tabelah 

Upoštevanje pravila 2% (Javne inštitucije) 

Ocenjene vrednosti „čez prst“ 

Okrogle vrednosti  

Ni podrobnih opisov stroškov, kaj zajemajo 

Stroškovna učinkovitost vprašljiva, „value for money“ 

Amortizacija 

https://www.youtube.com/watch?v=IhrGd1Y1sy4&t=26s
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 Sklop: Izpolnjevanje finančnih tabel  

Faze dodelitve sredstev programa LIFE: 

o Proračun ni upravičen niti ne konherenten 

o Tehnični opis NEJASEN,  zato tudi NEJASNO povezani stroški akcij, 

kot tudi celotnega projekta 

o Stroški dela: 12 FTE za 5 let je nesprejemljivo 

o 1,5 mio EUR za stroške dela za 2 letni projekt nesprejemljivo  

o Vprašljivost vrednosti za denar, znatna sredstva za negotov učinek 

 

o Finančna skladnost in kakovost (AW2)  7/20 
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 Sklop: Izpolnjevanje finančnih tabel  

Faze dodelitve sredstev programa LIFE: 

o Vnos podatkov v F obrazce: 

- vprašljiva preudarnost višine zneskov 

- Neutemeljenost ≠ ni možno oceniti vrednosti posamezne akcije 

- Nepravilna umestitev med kategorijami stroškov 

- Previsok znesek za Potovanja 

- Polovica proračuna namenjena pripravljalnim aktivnostim 

- Neutemeljen opis Prototipa (oprema) 

- Lump sum ocene stroškov, strošek pisarne, več stroškov v  napačnih 

kategorijah 
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 Sklop: Izpolnjevanje finančnih tabel  

Faze dodelitve sredstev programa LIFE: 

o Finančni okvir projekta je zadosten za izvedbo projektnih akcij; 
o Visok delež (66 %) stroškov dela  
o Status  prototipa slabo  opravičljiv, !!!           (Oprema , Infrastruktura) 

(amortizacija), 
o Good / Reasonable Value for money  
o Opis potnih stroškov je primeren, strošek ustrezen 
o Strošek (external) v F tabeli, ni pa povezane akcije  
o Relativno visok proračun (cca 7,7 mio EUR) , good value for money,  

 

 

o Finančna skladnost in kakovost (AW2)  12/20 
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Podnebni ukrepi  

  
LIFE podrobna delavnica, na 
kateri bo predstavljen razpis 
LIFE 2019. Čim prej prebereš 
razpisno dokumentacijo in 
začneš oblikovati projekt v 
eProposal. 

16. APRIL 2019 

  
Evropska komisija organizira LIFE 
informativni dan, kjer bodo predstavili 
razpis LIFE za leto 2019 in spodbujali 
mreženje udeležencev. 
 

30. APRIL 2019 

  
Rok za oddajo projektov v eProposal. 
12. SEPTEMBER 2019 

  

Podpis sporazuma o 

nepovratnih sredstvih in začetek 
delovanja projekta. 

MAJ/JUNIJ 2020 

  
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 2020 

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

