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Novi program LIFE
Po več kot 22 letih, razdeljenih 3,4 milijardah evrov in 
sofinanciranih 4.170 projektih LIFE, ta finančni instrument EU 
za okolje še naprej sofinancira varstvo narave in projekte s 
področij okolja in podnebja.

Obsežnejši program
Proračun LIFE za obdobje 2014-2020 je večji kot kadarkoli 
doslej: 3,46 milijarde evrov.

Program se razvija
Poleg tradicionalnih projektov LIFE so sedaj na voljo štirje novi 
tipi projektov (integralni  projekti, projekti tehnične pomoči, 
projekti za povečanje zmogljivosti in pripravljalni projekti) ter 
dva finančna instrumenta (finančni sklad za naravni kapital, 
zasebno financiranje za energetsko učinkovitost).

Vključite se – podajte predlog LIFE projekta!
Vsako leto je objavljen razpis za zbiranje predlogov za 
projekte:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

Kdo lahko sodeluje v projektu LIFE ? 
Katerakoli javna ali zasebna organizacija s sedežem v EU kot 
vodilni ali pridruženi upravičenec. Kot vodilni upravičenec lahko 
nastopite tudi če imate sedež izven EU, vendar le v primeru, 
če je vaša država z EU podpisala poseben sporazum (glej člen 
5 Pravilnika LIFE). Pravne osebe izven EU so lahko pridruženi 
upravičenci le, če ima vodilni upravičenec sedež v EU in če so 
dejavnosti, za katere so odgovorni in ki se odvijajo izven EU, 
nujne za doseganje okoljskih / podnebnih ciljev EU oziroma  
zagotavljajo učinkovitostukrepov, ki se izvajajo znotraj EU (glej 
člen 6). 

Kam bo šel denar LIFE ?
Od 3,46 milijard evrov, dodeljenih programu LIFE, je 2,59 mili-
jarde evrov namenjenih pod-programu za okolje, 0,86 mili-
jarde evrov pa pod-programu za podnebne ukrepe. Najmanj 
2,8 milijarde evrov (81 odstotkov celotnega proračuna) je 
namenjenih projektom LIFE, ki se financirajo  z donacijami za 
ukrepe ali z inovativnimi finančnimi instrumenti. Približno 0,7 
milijarde evrov bo namenjenih za integralne projekte. Najmanj 
55 odstotkov proračunskih virov, dodeljenih projektom, ki se 
financirajo z donacijami za ukrepe v okviru pod-programa za 
okolje, bo porabljenih za projekte, ki podpirajo varstvo narave 
in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Največ 0,62 milijarde 
evrov bosta porabila neposredno Generalni direktorat za 
okolje in Generalni direktorat za podnebne ukrepe, in sicer za 
razvoj okoljske in podnebne politike ter za upravljanje donacij.

Zneski, ki bodo na razpolago za vsak letni razpis za projektne 
predloge, so določeni z letnimi programi dela. Okvirna dode-
litev sredstev za vsako državo članico  bo v veljavi kot doslej 
za vse tipe projektov izbranih v okviru pod-programa za okolje 
(razen integralnih), vse do leta 2017; od takrat dalje pa bo 
izbira osnovana zgolj na osnovi kvalitete projektnih predlogov.

Kdo upravlja program LIFE ?
Program LIFE vodi Evropska komisija (Generalni direktorat za 
okolje in Generalni direktorat za podnebne ukrepe). Komisija je 
prenesla uvajanje številnih sestavin  programa LIFE na Izvršno 
agencijo za mala in srednja podjetja (EASME). Ekipe za zunanji 
izbor projektnih predlogov, nadzor projektov in komunikacijo 
nudijo pomoč Evropski komisiji in agenciji EASME. Oba nova 
finančna instrumenta (NCFF in PF4EE) bo vodila Evropska 
investicijska banka.

Kako lahko izvem več o LIFE ?
Preberite ta letak.

Obiščite spletno stran LIFE:  
http://ec.europa.eu/life.

Seznanite se z vsemi projekti LIFE:  
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Odkrijte program LIFE po posameznih državah:  
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Preberite uredbo LIFE:  
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014

Preberite večletni program dela LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp

Stopite v stik z nacionalno kontaktno točko v svoji državi: 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/
index.htm

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

Kontaktirajte Evropsko komisijo:  
env-life@ec.europa.eu; clima-life@ec.europa.eu
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Program LIFE je instrument EU za 
 financiranje ukrepov s področja okolja in 

podnebja, v okviru katerega bo v letih  
od 2014 do 2020 na razpolago  

3,46 milijard evrov pomoči.

ec.europa.eu/life
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Dva pod-programa programa LIFE:  
Okolje in Podnebni ukrepi

Pod-program za okolje obsega tri prednostna področja:  

Prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov 
bo razvijalo, preizkušalo in predstavljalo različne pristope, 
najboljše prakse in rešitve ter integrirane pristope do reše-
vanja okoljskih vprašanj, obenem pa bo izboljševalo s tem 
povezano bazo znanja. 

Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost 
bo razvijalo, preizkušalo in predstavljalo najboljše prakse in 
rešitve ter integrirane pristope, ki bodo prispevali k razvoju in 
uvajanju politike in zakonodaje v zvezi z ohranjanjem narave 
in biotske raznovrstnosti, obenem pa bo izboljševalo s tem 
povezano bazo znanja.

Prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije 
bo promoviralo osveščanje o okoljskih vprašanjih, podpiralo 
komuniciranje, vodenje in širjenje informacij o okolju ter 
promoviralo boljše upravljanje okolja z vključevanjem vseh 
zainteresiranih strani.

Projekti tehnične pomoči priskrbijo donacije za ukrepe, ki 
pomagajo prosilcem pripraviti integrirane projekte. MCR = 60%.

Projekti za povečanje zmogljivosti priskrbijo donacije za 
ukrepe, s katerimi omogočijo državam članicam, da učinkoviteje 
sodelujejo v programu LIFE. MCR = 100%.

Pripravljalni projekti podpirajo specifične potrebe po razvoju 
in uvajanju okoljske in podnebne politike in zakonodaje v Uniji. 
MCR = 60%.

Donacije za poslovanje podpirajo operativne in administra-
tivne stroške neprofitnih organizacij, ki so dejavne na področju 
okolja ali podnebnih ukrepov na ravni EU. MCR = 70%.

Finančni sklad za naravni kapital (NCFF) je nov finančni 
instrument, ki bo priskrbel finančne priložnosti v obliki posojil 
ali kapitalskih naložb za pilotne projekte, ki ustvarjajo prihodek 
ali znižujejo stroške ter promovirajo ohranjanje naravnega 
kapitala, vključno s projekti s področja prilagajanja podnebnim 
spremembam.

Instrumenti zasebnega financiranja za energetsko učin-
kovitost (PF4EE) so nov finančni instrument, ki bo priskrbel 
posojila za naložbe v projekte s področja energetske učinko-
vitosti, ki so na prednostnem seznamu nacionalnih akcijskih 
načrtov za energetsko učinkovitost.

Razširjen obseg projektov LIFE

Splošno priznani uspeh programa LIFE je osnovan na »tradici-
onalnih« projektih LIFE Narava, Biotska raznovrstnost, Okolje 
in Obveščanje. Najboljše prakse, predstavitveni projekti, pilotni 
projekti in projekti za osveščanje se nadaljujejo, vendar jih zdaj 
spremljajo: popolnoma nov pod-program za podnebne ukrepe, 
štirje novi tipi projektov (integralni projekti, projekti tehnične 
pomoči, projekti za povečanje zmogljivosti, pripravljalni projekti) 
ter dva finančna instrumenta (finančni sklad za naravni kapital, 
inzasebno financiranje za energetsko učinkovitost).

Projekti dobre prakse uporabljajo ustrezne stroškovno učin-
kovite sodobne tehnike, metode in pristope, ob upoštevanju 
specifičnega konteksta projekta.

Predstavitveni projekti v praksi uveljavljajo, preizkušajo, 
ocenjujejo in razširjajo ukrepe, metodologije ali pristope, ki so 
novi ali nepoznani v specifičnem kontekstu projekta, kot so na 
primer geografski, ekološki, socialno-ekonomski kontekst, in ki jih 
je mogoče uporabiti tudi drugod v podobnih okoliščinah.

Pilotni projekti uporabljajo tehniko ali metodo, ki dotlej ali kje 
drugje še ni bila uporabljena ali preizkušena in ki predstavlja 
potencialne okoljske ali podnebne prednosti v primerjavi s trenu-
tnimi najboljšimi praksami ter jo je mogoče posledično uporabiti 
v širšem merilu v podobnih okoliščinah.

Projekti za obveščanje, osveščanje in širjenje podpirajo 
komuniciranje, širjenje informacij in osveščanje v zvezi z okoljem 
in podnebnimi ukrepi.

Najvišja stopnja sofinanciranja (MCR) za te štiri tipe projektov je 60 
odstotkov za obdobje 2014-2017 in 55 odstotkov za obdobje 2018-
2020. LIFE projekti Narava in Biotska raznovrstnost pa prejmejo 
MCR v višini 60 odstotkov za celotno obdobje 2014-2020 ter celo 
do 75 odstotkov, če so osredotočeni na prednostne vrste ali habitate.  

Integralni  projekti  v širšem ozemeljskem merilu (regio-
nalnem, med-regionalnem, nacionalnem, mednarodnem) uvajajo 
okoljske ali podnebne plane ali strategije, ki jih zahteva specifična 
okoljska ali podnebna zakonodaja v EU, predvsem na področjih 
narave, vode, odpadkov, zraka in blažitve podnebnih sprememb 
ter prilagajanja tem spremembam. Zagotavljajo vključevanje 
zainteresiranih strani in promovirajo usklajevanje z vsaj še enim 
ustreznim nacionalnim ali zasebnim virom financiranja ali takim 
virom znotraj Unije, ter njegovo mobilizacijo. MCR = 60%.

Pod-program za podnebne ukrepe ima tri prednostna področja: 

Prednostno področje Blažitev podnebnih sprememb bo 
prispevalo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, zlasti 
s prispevkom k uvajanju in razvoju ustrezne politike in zako-
nodaje, izboljševanjem baze znanja, razvijanjem integralnih 
pristopov ter razvijanjem in prikazovanjem inovativnih tehno-
logij, sistemov, metod in instrumentov.

Prednostno področje Prilagajanje podnebnim spremembam 
bo podpiralo napore za povečanje prilagodljivosti podnebnim 
spremembam, zlasti s prispevkom k uvajanju in razvoju ustrezne 
politike in zakonodaje, izboljševanjem baze znanja, razvijanjem 
integralnih pristopov ter razvijanjem in prikazovanjem inova-
tivnih tehnologij, sistemov, metod in instrumentov.

Prednostno področje Podnebno upravljanje in informacije 
bo promoviralo osveščanje o podnebnih  vprašanjih, podpiralo 
komuniciranje, vodenje in širjenje informacij o podnebju ter 
promoviralo učinkovitejše usklajevanje s podnebno zakonodajo 
ter boljše upravljanje podnebjaz vključevanjem vseh  zaintere-
siranih strani.
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