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„Ako opäť prepojiť rieky, ryby a ľudí” / „How to re-connect rivers, fish and people ”



LIFE 2014-2020 – 2 podprogramy

1. Životné prostredie (Environment)

ŽP a efektívne využívanie zdrojov - Environment & Ressource Efficiency 
(ENV)

Príroda a biodiverzita - Nature & Biodiversity (NAT,BIO)

Správa a informovanie v oblasti ŽP - Environmental Governance & 
Information (GIE)

2. Ochrana klímy (Climate Action)

Zmierňovanie zmeny klímy - Climate Change Mitigation (CMM)

Adaptácia na zmenu klímy - Climate Change Adaptation (CCA)

Správa a informovanie v oblasti zmeny klímy - Climate Change 
Governance & Information (GIC)



LIFE:     Spojitosť vodných tokov, obnova mokradí

Prioritná oblasť: Príroda a biodiverzita / Nature & Biodiversity (NAT,BIO)

Detailný zoznam tematických priorít 

Príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 o programe LIFE :

• a) Tematické priority pre oblasť prírody: činnosti zamerané na vykonávanie smerníc 92/43/EHS a 
2009/147/ES, najmä: 

• i) činnosti, ktorých cieľom je zlepšenie stavu ochrany biotopov a druhov vrátane morských biotopov a 
druhov, ako aj druhov vtákov v záujme Únie; 

• ii) činnosti na podporu biogeografických seminárov v rámci sústavy Natura 2000; 

• iii) integrované prístupy k vykonávaniu prioritných akčných rámcov. 

• b) Tematické priority pre oblasť biodiverzity: činnosti zamerané na vykonávanie stratégie Únie v oblasti 
biodiverzity do roku 2020, najmä: 

• i) činnosti, ktorých cieľom je prispieť k dosiahnutiu cieľa 2; 

• ii) činnosti, ktorých cieľom je prispieť k dosiahnutiu cieľov 3, 4 a 5. 



LIFE 2014-2020 – oprávnení žiadatelia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 o programe LIFE , čl. 23

„Z programu LIFE môžu byť financované verejné a súkromné orgány“

- všetky právnické osoby registrované v EÚ - nezisková organizácia, občianske združenie,
rezortná organizácia MŽP (alebo iný verejný subjekt), obce, univerzity, malé a stredné
podniky, živnostníci, NIE fyzické osoby, ale ÁNO napr. registrovaný podnikateľ: samostatne
hospodáriaci roľník (podľa č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení neskorších
predpisov)

- Spravidla 1 - 5 príjemcov na projekt:

• koordinujúci príjemca – sídlo v EÚ (uzatvára grantovú zmluvu s EK)

• pridružení príjemcovia (tzv. partnerská zmluva s koordinujúcim príjemcom) –
v špecifických prípadoch aj sídlo mimo EÚ



Financovanie / Funding

Viacročný pracovný program LIFE na roky 2018 – 2020

Rozpočet LIFE na roky 2018-2020: 1 657 miliónov €

z toho „Príroda a biodiverzita“: 632 556 250 €

príspevok EÚ na projekt (platí pre výzvy v rokoch 2018-2020):  55%

príspevok EÚ na projekt v rámci prioritnej oblasti NAT/BIO, ktoré sa týkajú prioritných biotopov 
alebo druhov (smernica 92/43/EHS) alebo prioritných druhov vtákov (smernica 2009/147/ES), 
pričom ochranárske aktivity (t. j. aktivity zamerané na prioritné druhy/biotopy) tvoria 
minimálne 50 % rozpočtu projektu: 75% počas celého obdobia 2014-2020

Pozn.: Povinnosť príjemcu - vlastný príspevok 



VÝZVA 
LIFE 
2018



VÝZVA LIFE: Call for Proposals 2018

Dňa 18. apríla 2018 Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie projektových návrhov.

Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm

V závislosti od typu projektu a prioritnej oblasti je termín na predkladanie návrhov stanovený 
nasledovne: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm




Národný kontaktný bod pre program LIFE: 

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Pracovisko: Karloveská 2, 842 02 Bratislava

Kontakt:  Ing. Elena Molnárová, elena.molnarova@enviro.gov.sk

Web: http://www.minzp.sk/eu/moznosti-financovania- projektov/projekty-so-

zahranicnou-pomocou/life/

mailto:elena.molnarova@enviro.gov.sk
http://www.minzp.sk/eu/moznosti-financovania-


Ďakujem za pozornosť.


