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Nový program LIFE
Po více než 22 letech, finančním objemu 3,4 miliardy EUR 
a 4 170 projektech programu LIFE je nástroj EU pro finan-
cování aktivit souvisejících se životním prostředím nadále 
prostředkem spolufinancování projektů ochrany přírody, 
životního prostředí a klimatu.

Větší rozsah programu
Rozpočet programu LIFE pro období 2014-2020 je vyšší než 
kdykoli předtím: 3,46 miliardy EUR.

Vývoj programu
Kromě tradičních projektů programu LIFE existují nyní čtyři 
nové typy projektů (integrované projekty, projekty technické 
podpory, projekty vytváření kapacit a přípravné projekty) a 
dva finanční nástroje (Nástroj financování přírodního kapitálu 
Soukromé financování pro nástroj pro energetickou účinnost).

Zapojte se - předložte návrh pro program LIFE
Každý rok je publikována výzva k překládání návrhů:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

Kdo se může zúčastnit projektu programu LIFE? 
Program LIFE může využít jakákoli veřejná či soukromá insti-
tuce zřízená v EU jako koordinující nebo přidružený příjemce. 
Subjekty zřízené mimo EU mohou být koordinujícími příjemci, 
ale pouze pokud příslušná země uzavřela zvláštní smlouvu s 
EU (viz článek 5 nařízení o programu LIFE). Právnické subjekty 
mimo EU mohou být přidruženými příjemci, pouze má-li 
koordinující příjemce sídlo v EU a aktivity probíhající  mimo 
EU, za které je odpovědný, jsou nezbytné k dosažení cílů EU 
souvisejících s životním prostředím / klimatem a zajištění 
účinnosti zásahů prováděných v rámci EU (viz článek 6).

Kam jsou investovány peníze z programu LIFE?
Z částky 3,46 miliardy EUR vyčleněné pro projekt LIFE je 2,59 
miliardy určeno pro dílčí program životního prostředí a 0,86 
miliardy EUR pro dílčí program akcí spojených s ochranou 
klimatu. Minimálně 2,8 miliardy EUR (81% celkového rozpočtu) 
je vyčleněno pro projekty programu LIFE financované 
prostřednictvím akčních grantů nebo inovativních nástrojů 
financování. Přibližně 0,7 miliardy EUR bude použito na inte-
grované projekty. Minimálně 55 % rozpočtových prostředků 
přidělených projektům podporovaným prostřednictvím akčních 
grantů v rámci dílčího programu pro životní prostředí bude 
použito pro projekty podporující ochranu přírody a biodiverzity. 
Maximálně 0,62 miliardy EUR bude použito přímo generálním 
ředitelstvím pro životní prostředí a pro klimatické akce pro 
rozvoj politiky a operační granty.

Částky dostupné pro projekty během čtyř let jsou pevně 
stanoveny ve víceletém pracovním programu na období 
2014–2017. Orientační příděly prostředků pro každý ze člen-
ských států budou nadále uplatňovány u všech typů projektů 
(s výjimkou integrovaných projektů) vybraných v rámci dílčího 
programu Životní prostředí do roku 2017 a poté bude výběr 
založen pouze na základě kvality.

Kdo řídí program LIFE?
Program LIFE řídí Evropská komise (Generální ředitelství pro 
životní prostředí a Generální ředitelství pro oblast klimatu). 
Komise delegovala realizaci mnoha součástí programu LIFE 
na Výkonnou agenturu pro malé a střední podniky (EASME). 
Komisi a agentuře EASME poskytují podporu externí týmy pro 
výběr, monitorování a komunikaci. Evropská investiční banka 
bude spravovat dva nové finanční nástroje (NCFF a PF4EE).

Jak je možné získat další informace o programu LIFE?
Přečtěte si tento leták.

Navštivte web programu LIFE:  
http://ec.europa.eu/life.

Prohlédněte si všechny projekty programu LIFE:  
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Prohlédněte si program LIFE podle země:  
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Přečtěte si nařízení o programu LIFE:  
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014

Přečtěte si víceletý pracovní program LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp

Obraťte se na národní kontaktní místo: 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/
index.htm

Obraťte se na agenturu EASME:  
easme-life@ec.europa.eu

Obraťte se na Evropskou komisi:  
env-life@ec.europa.eu; clima-life@ec.europa.eu
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Program LIFE je nástroj EU pro  
financování aktivit souvisejících se  životním 
prostředím a klimatem, poskytující podporu 

v objemu 3,46 miliardy EUR v časovém 
rozmezí 2014-2020.
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Dva dílčí programy programu LIFE:  
Životní prostředí a opatření v oblasti klimatu

Dílčí program Životní prostředí má tři oblasti priorit:  

Oblast priorit Životní prostředí a efektivita využití zdrojů 
bude rozvíjet, testovat a demonstrovat přístupy, osvědčené 
postupy, řešení a integrované přístupy k problémům životního 
prostředí a zlepšovat související znalostní bázi.

Oblast priorit Příroda a biodiverzita bude rozvíjet, testovat 
a demonstrovat osvědčené postupy, řešení a integrované 
přístupy přispívající k rozvoji a implementaci politiky a legisla-
tivy ochrany přírody a biodiverzity a také zlepšování související 
báze znalostí.

Oblast priorit Environmentální řízení a informace bude 
propagovat zvyšování povědomí o otázkách životního prostředí, 
podporovat komunikaci, správu a šíření informací o životním 
prostředí a propagovat lepší řízení v oblasti životního prostředí 
prostřednictvím širšího zapojení zainteresovaných subjektů.

Projekty technické podpory poskytují akční granty, které 
pomáhají žadatelům při přípravě integrovaných projektů. MMS 
= 60%.

Projekty pro vytváření kapacit poskytují akční granty 
umožňující členským státům participovat efektivněji na 
programu LIFE. MMS = 100%.

Přípravné projekty podporují specifické potřeby rozvoje 
a realizace politiky a legislativy EU pro ochranu životního 
prostředí a klimatu. MMS = 60%.

Operační granty podporují operační a administrativní 
náklady neziskových organizací aktivních na poli ochrany 
životního prostředí nebo klimatu na úrovni EU. MMS = 70%.

Nástroj financování přírodního kapitálu (NCFF) je nový 
finanční nástroj, který bude poskytovat příležitosti financování 
ve formě půjček nebo přímých investic pro pilotní projekty 
generování zisku nebo úsporu nákladů podporujících ochranu 
přírodního kapitálu včetně projektů pro adaptaci na změny 
klimatu.

Soukromé financování pro nástroj pro energetickou účin-
nost (PF4EE) je nový finanční nástroj, který bude poskytovat 
půjčky pro investice do projektů energetické efektivity upřed-
nostňovaných  národními akčními plány energetické efektivity.

Rozšířená řada projektů programu LIFE

Všeobecně uznávaný úspěch programu LIFE je založený na 
„tradičních“ projektech programu LIFE pro přírodu, biodiverzitu, 
životní prostředí a informace. Tyto projekty pro osvědčené postupy, 
demostrační projekty, pilotní projekty a projekty pro zvyšování pově-
domí pokračují, ale nyní jsou doplněny o celý nový dílčí program pro 
činnosti související s klimatem, čtyři nové typy projektů  (integrované 
projekty, projekty technické podpory, projekty vytváření kapacit a 
přípravné projekty) a dva finanční nástroje (služby financování 
přírodních kapacit a privátní financování pro energetickou efektivitu).

Projekty pro osvědčené postupy uplatňují vhodné, ekono-
mické a nejmodernější techniky, metody a přístupy zohledňující 
specifický kontext projektu.

Demonstrační projekty uvádějí do praxe, testují, vyhodnocují a 
šíří akce, metodiky nebo přístupy, které jsou nové nebo neznámé 
v daném kontextu projektu, například v kontextu geografickém, 
ekologickém, socioekonomickém, a které by bylo možné uplatnit 
někde jinde za podobných okolností.

Pilotní projekty uplatňují techniku nebo metodu, která nebyla 
nikdy a nikde uplatněna ani testována, nabízí potenciální výhody 
související se životním prostředím nebo klimatem v porovnání s 
aktuálním osvědčeným postupem a lze ji následně uplatnit ve 
větším měřítku v podobných situacích.

Projekty pro informace, povědomí a šíření podporují 
komunikaci, šíření informací a zvyšování povědomí pro životní 
prostředí a opatření v oblasti klimatu.

Maximální míra spolufinancování (MMS) pro tyto první čtyři typy 
projektů činí 60 % pro období 2014-2017 a 55 % pro období 
2018-2020. Projekty ochrany přírody a biodiverzity programu LIFE 
však mají míru spolufinancování 60 % pro celé období 2014-2020 
a až 75 %, jsou-li zaměřeny na prioritní druhy nebo stanoviště.

Integrované projekty realizují na velkém území  (v rámci 
regionů, více regionů, na národní úrovni nebo na mezinárodní 
úrovni) plány ochrany životního prostředí nebo klimatu nebo 
strategie vyžadované specifickou legislativou EU pro životní 
prostředí nebo klima, především v oblastech přírody, vody, 
odpadů, vzduchu a zmírňování a adaptace na klimatické změny. 
Zaručují zapojení zainteresovaných subjektů a podporují koor-
dinaci a mobilizaci alespoň jednoho unijního, národního nebo 
privátního zdroje financování. MMS = 60%.

Dílčí program Opatření v oblasti klimatu má tři oblasti priorit:

Oblast priorit Zmírňování klimatických změn bude přispívat 
ke snižování emisí skleníkových plynů, především přispěním 
k implementaci a rozvoji související politiky a legislativy, 
zlepšováním báze znalostí, rozvojem integrovaných přístupů a 
rozvojem a demonstrováním inovativních technologií, systémů, 
metod a nástrojů.

Oblast priorit Adaptace na klimatické změny bude podpo-
rovat úsilí o zlepšování schopnosti adaptace na klimatické 
změny, především přispěním k implementaci a rozvoji související 
politiky a legislativy, zlepšováním báze znalostí, rozvojem inte-
grovaných přístupů a rozvojem a demonstrováním inovativních 
technologií, systémů, metod a nástrojů.

Oblast priorit Řízení klimatu a informace bude propagovat 
zvyšování povědomí o otázkách klimatu, podporovat komunikaci, 
správu a šíření informací o klimatu a propagovat efektivnější 
dodržování legislativy spojené s klimatem a lepší řízení v oblasti 
klimatu prostřednictvím širšího zapojení zainteresovaných 
subjektů.
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