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Nový program LIFE
Po viac ako 22 rokoch, 3,4 miliardách eur a 4170 projektoch 
LIFE pokračuje tento finančný nástroj EÚ pre environmen-
tálne aktivity v spolufinancovaní projektov v oblastiach 
ochrany prírody, životného prostredia a ochrany klímy.

Ešte väčší program
Rozpočet programu LIFE na obdobie 2014 – 2020 je vyšší 
ako kedykoľvek predtým: 3,46 miliardy eur.

Rozvíjajúci sa program
Navyše k tradičným projektom LIFE pribudli aj štyri nové 
typy projektov (integrované projekty, projekty technickej 
pomoci, projekty budovania kapacít a prípravné projekty) a 
dva finančné nástroje (nástroj na financovanie prírodného 
kapitálu a Súkromné financovanie v oblasti energetickej 
efektívnosti).

Zapojte sa – podajte návrh projektu LIFE!
Každý rok sa vyhlasuje nové kolo zasielania návrhov 
projektov: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

Kto sa môže zapojiť do projektu LIFE? 
Z programu LIFE môže byť finančne podporený akýkoľvek 
verejný alebo súkromný subjekt zriadený v rámci EÚ, a to 
ako koordinačný alebo pridružený príjemca. Koordinačným 
príjemcom sa môžete stať aj napriek svojmu zriadeniu mimo 
krajín EÚ, ale iba v prípade, ak má vaša krajina s EÚ uzavretú 
špeciálnu dohodu (pozri ods. 5 Pravidiel programu LIFE). 
Právne subjekty mimo územia EÚ sa môžu stať asociatívnymi 
príjemcami iba v prípade, ak má koordinačný príjemca sídlo v 
EÚ a aktivity, za ktoré sú tieto právne subjekty zodpovedné a 
ktoré sa uskutočňujú mimo EÚ, sú nevyhnutné na dosiahnutie 
environmentálnych a klimatických cieľov a na zaistenie efekti-
vity zásahov vykonávaných v rámci EÚ (pozri ods. 6).

Kam pôjdu peniaze z programu LIFE?
Z 3,46 miliardy eur, ktoré sú pridelené v programe LIFE, je 
2,59 miliardy eur určených na podprogram Životné prostredie 
a 0,86 miliardy eur na podprogram Ochrana klímy. Najmenej 
2,8 miliardy (81 % celkového rozpočtu) je určených na projekty 
LIFE financované prostredníctvom akčných grantov alebo 
inovatívnych finančných nástrojov. Okolo 0,7 miliardy eur pôjde 
na integrované projekty. Minimálne 55 % rozpočtových zdrojov 
určených na projekty podporované akčnými grantmi v rámci 
podprogramu Životné prostredie bude použitých na projekty 
podporujúce zachovanie prírody a biodiverzitu. Maximálne 0,62 
miliardy eur sa použije priamo Generálnym riaditeľstvom EK 
pre životné prostredie a Generálnym riaditeľstvom (ďalej len 
GR) pre oblasť klímy, a to na rozvoj stratégie a operačné granty.

Sumy, ktoré sú k dispozícii pre projekty počas štyroch rokov sú 
pevne zafixované vo viacročnom pracovnom programe na roky 
2014 – 2017. Indikatívne alokácie pre každý členský štát sa 
budú naďalej uplatňovať na všetky typy projektov (s výnimkou 
integrovaných projektov) vybraných v rámci podprogramu 
Životné prostredie až do roku 2017, po ktorého uplynutí bude 
výber založený už iba na základe prínosu.

Kto spravuje program LIFE?
Program LIFE spravuje Európska komisia (GR pre životné 
prostredie a GR pre oblasť klímy). Komisia delegovala imple-
mentáciu mnohých komponentov programu LIFE na Výkonnú 
agentúru pre malé a stredne veľké podniky (EASME). Komisia a 
EASME sú podporované externým výberom a monitorovacími 
a komunikačnými tímami. Dva nové finančné nástroje (NCFF a 
PF4EE) bude spravovať Európska investičná banka.

Ako sa môžem o programe LIFE dozvedieť viac?
Prečítajte si tento leták.

Navštívte webové stránky programu LIFE:  
http://ec.europa.eu/life.

Preskúmajte každý projekt LIFE:  
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Preskúmajte projekt LIFE podľa jednotlivých krajín:  
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Prečítajte si Pravidlá programu LIFE:  
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014

Prečítajte si Viacročný pracovný program LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp

Kontaktujte svoje národné kontaktné miesto: 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/
index.htm

Kontaktujte EASME:  
easme-life@ec.europa.eu

Kontaktujte Európsku komisiu:  
env-life@ec.europa.eu; clima-life@ec.europa.eu
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Program LIFE predstavuje finančný  
nástroj EÚ na podporu aktivít v oblasti 
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Dva podprogramy programu LIFE:  
Životné prostredie a Ochrana klímy

Podprogram Životné prostredie má tri prioritné oblasti:  

Prioritná oblasť Životné prostredie a efektívne využívanie 
zdrojov bude rozvíjať, testovať a realizovať rôzne prístupy, 
osvedčené postupy, riešenia a integrované prístupy k environ-
mentálnym výzvam, ako aj zlepšovať súvisiacu vedomostnú 
základňu.

Prioritná oblasť Príroda a biodiverzita bude rozvíjať, testovať 
a realizovať osvedčené postupy, riešenia a integrované prístupy 
s cieľom prispieť k rozvoju a implementácii stratégie a legisla-
tívy v oblasti prírody a biodiverzity, ako aj zlepšovať súvisiacu 
vedomostnú základňu.

Prioritná oblasť Riadenie a informovanie v oblasti život-
ného prostredia bude propagovať zvyšovanie povedomia o 
environmentálnych otázkach, podporovať komunikáciu, správu 
a rozširovanie environmentálnych informácií, ako aj propagovať 
lepšie environmentálne riadenie rozšírením zapojenia zaintere-
sovaných strán.

Projekty technickej pomoci poskytujú akčné granty s cieľom 
pomôcť uchádzačom pri príprave integrovaných projektov. MMS = 
60 %.

Projekty budovania kapacít poskytujú akčné granty, aby umož-
nili členským štátom efektívnejšie sa zúčastňovať na programe 
LIFE. MMS = 100 %.

Prípravné projekty podporujú špeciálne potreby na vývoj a 
implementáciu environmentálnej alebo klimatickej stratégie a 
legislatívy Únie. MMS = 60 %.

Operačné granty podporujú operačné a administratívne náklady 
neziskových organizácií, ktoré sú aktívne na poli environmentál-
nych opatrení na úrovni EÚ. MMS = 70 %.

Nástroj na financovanie prírodného kapitálu (NCFF) pred-
stavuje nový finančný nástroj, ktorý poskytne možnosti financo-
vania vo forme úverov alebo investícií do vlastného kapitálu pre 
pilotné projekty produkujúce príjmy alebo šetriace náklady, ktoré 
propagujú zachovanie prírodného kapitálu vrátane projektov na 
adaptáciu na zmenu klímy.

Súkromné financovanie v oblasti energetickej efektívnosti  
(PF4EE) predstavuje nový finančný nástroj, ktorý poskytne úvery 
na investície do projektov energetickej efektívnosti, ktoré sú prioritne 
menované v Národných akčných plánoch energetickej efektívnosti.

Rozšírené spektrum projektov LIFE
Všeobecne uznávaný úspech programu LIFE je založený na „tradič-
ných“ projektoch LIFE typov: príroda, biodiverzita, životné prostredie 
a informácie. Tieto projekty osvedčených postupov, demonštračné a 
pilotné projekty, ako aj projekty zvyšujúce povedomie pokračujú aj 
naďalej, no teraz ich sprevádza celkom nový podprogram na ochranu 
klímy, štyri nové typy projektov (integrované projekty, projekty 
technickej pomoci, projekty budovania kapacít a prípravné projekty) 
a dva finančné nástroje (Nástroj na financovanie prírodného kapitálu 
a Súkromné financovanie energetickej efektívnosti).

Projekty osvedčených postupov aplikujú vhodné, cenovo výhodné 
a najvyspelejšie techniky, metódy a prístupy, zohľadňujúc špecifický 
kontext daného projektu.

Demonštračné projekty zavádzajú do praxe, testujú, hodnotia 
a rozširujú postupy, metodológie a prístupy, ktoré sú v špecifickom 
kontexte projektu nové a neznáme, ako je napr. geografický, ekolo-
gický alebo socioekonomický kontext, a ktoré by bolo možné za 
podobných podmienok aplikovať aj inde. 

Pilotné projekty aplikujú techniku alebo metódu, ktorá doposiaľ 
nebola aplikovaná, testovaná, ani realizovaná na inom mieste, a 
ktoré ponúkajú potenciálne environmentálne alebo klimatické výhody 
v porovnaní so súčasnými osvedčenými postupmi, ktoré možno 
postupne aplikovať v podobných situáciách aj vo väčšom meradle.

Informačné projekty, projekty zamerané na zvýšenie pove-
domia a rozširovanie informácií podporujú komunikáciu, šírenie 
informácií a zvyšujú povedomie na uskutočňovanie environmentál-
nych a klimatických opatrení.

Maximálna miera spolufinancovania (MMS) pre tieto prvé štyri typy 
projektov predstavuje 60 % na obdobie 2014 – 2017 a 55 % na 
obdobie 2018 – 2020. Avšak projekty LIFE Príroda a Biodiverzita 
majú mieru MCR LIFE v hodnote 60 % počas celého obdobia 2014 
– 2020 a môžu dosiahnuť mieru až 75 %, ak sa zameriavajú na 
prioritné druhy alebo biotopy.

Integrované projekty sú implementované na veľkých územiach 
(regionálne, multi-regionálne, národne, nadnárodné) a zavádzajú 
environmentálne a klimatické plány alebo stratégie potrebné na 
účely špeciálnej environmentálnej alebo klimatickej legislatívy Únie, 
primárne v oblastiach prírody, vody, odpadu, vzduchu, zmierňovania 
klimatickej zmeny a adaptácie na ňu. Zaručujú zapájanie zaintere-
sovaných strán a propagujú koordináciu a mobilizáciu minimálne 
jedného iného relevantného národného alebo súkromného zdroja 
financovania v Únii. MMS = 60 %.

Podprogram Ochrana klímy má tri prioritné oblasti: 

Prioritná oblasť Zmiernenie zmeny klímy bude prispievať 
k redukcií emisií skleníkových plynov, obzvlášť prispievaním k 
implementácii a vývoju súvisiacich stratégie a legislatívy, zlepšo-
vaním vedomostnej základne, vývojom integrovaných prístupov a 
vývojom a realizáciou inovatívnych technológií, systémov, metód 
a nástrojov.

Prioritná oblasť Adaptácia na zmenu klímy bude podporovať 
snahy o zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy, obzvlášť prispie-
vaním k implementácii a vývoju súvisiacej stratégie a legislatívy, 
zlepšovaním vedomostnej základne, vývojom integrovaných 
prístupov a vývojom a realizáciou inovatívnych technológií, 
systémov, metód a nástrojov.

Prioritná oblasť Riadenie a informovanie v oblasti klímy 
bude propagovať zvýšenie povedomia o klimatických otázkach, 
podporovať komunikáciu, správu a rozširovanie informácií o klíme, 
propagovať efektívnejší súlad s legislatívou týkajúcou sa klímy 
a propagovať lepšie klimatické riadenie rozširovaním zapojenia 
zainteresovaných strán.
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