IŠČETE PARTNERJA?
Imate okoljsko idejo, nimate pa
partnerjev za načrtovanje in izvedo
projekta?
Vpišite se na portal Life Slovenija!

lifeslovenija.si

https://lifeslovenija.si/portal/

KAJ JE LIFE?

Program LIFE je finančni instrument Evropske Unije, ki ga upravlja in financira
Evropska komisija. Namenjen je izključno financiranju ukrepov na področju
varstva okolja, ohranjanja narave in prilagajanja podnebnim spremembam.

Vsebinsko in tehnično je LIFE razdeljen na dva podprograma (določeno z LIFE
Uredbo), vsak podprogram pa na tri prednostna področja:

LIFE
(L’Instrument pour Financement l’Environnement)
3,4 milijarde € (2014-2020)

OKOLJE

PODNEBNI UKREPI

2,6 milijarde € (75% LIFE proračuna)

0,86 milijarde € (25% LIFE proračuna)

OKOLJE IN
UČINKOVITA
RABA VIROV
(ENV)

NARAVA IN
BIODIVERZITETA
(NAT)

OKOLJSKO
UPRAVLJANJE IN
INFORMACIJE

BLAŽENJE
PODNEBNIH
SPREMEMB

PRILAGAJANJE
PODNEBNIM
SPREMEMBAM

PODNEBNO
UPRAVLJANJE IN
INFORMACIJE

(GIE)

(CCM)

(CCA)

(GIC)

KAKO ZAČETI?
Če ste preverili ustreznost projektne ideje z LIFE programom, začnite
oblikovati projekt.
V shemi je na kratko prikazan potek projektne prijave. Podrobnosti o posameznem koraku so v
smernicah za prijavitelje oziroma v vodniku po prijavnici, ki je dostopen na spletni strani:
lifeslovenija.si.

Okoljski problem

KAJ JE OKOLJSKI PROBLEM REŠUJETE?
Jasno določite izhodiščno stanje. Iz navedenega mora
biti nedvoumno razvidno, zakaj je vaš projekt potreben.

KAKŠNI SO CILJI PROJEKTA?

Cilji

Določite cilje projekta, ki morajo izhajati iz
groženj naravi oziroma okoljskih in podnebnih
problemov – s projektom želimo grožnje
odpraviti in rešiti probleme. Cilji morajo biti
realni.

Ukrepi za rešitev

KAKO BOSTE REŠILI PROBLEM?
Načrtujte/opredelite akcije (aktivnosti in ukrepe), s
katerimi boste dosegli zastavljene cilje (upoštevajte tudi
aktivnosti, ki so v posameznih programskih sklopih
obvezne).

KAJ SO PRIČAKOVANI REZULTATI?

Rezultati

Pričakovani rezultati projekta so merljivi
dosežki, s katerimi zagotovite, da bodo cilji
projekta doseženi. Pričakovani rezultati morajo
biti konkretni, realistični in kolikor mogoče
količinsko opredeljeni.

FINANČNI NAČRT

Finančni načrt

Pripravite natančen finančni načrt predlaganih akcij.
Ocene predvidenih stroškov zunanjih izvajalcev,
opreme, infrastrukture, nakupa zemljišč, potrošnega
materiala in drugih stroškov morajo izhajati iz realnih
tržnih cen; pavšalne ocene za dober finančni načrt ne
zadoščajo. Povprašajte trg (izvajalce, dobavitelje) za
konkretne ponudbe!

KAKO BOSTE ZAGOTOVILI
MANJKAJOČI DEL SREDSTEV?

Sredstva

Pravočasno morate ugotoviti, ali boste lahko
manjkajoči del sredstev za izvedbo projekta
zagotovili sami ali boste potrebovali dodatni
zunanji vir sredstev. Pridobivanje sofinancerjev
zahteva čas.

Kako začeti?
Obrnite se na ekipo LIFE Krepitev zmogljivost
life.mop@gov.si

KAKO DO VEČ INFORMACIJ?
Obiščite LIFE dogodke
Prijava na LIFE dogodke (in več informacij) na spletni strani
https://lifeslovenija.si/kategorija/delavnice-in-dogodki/ .

predstavitev programa LIFE
LIFE informativni dan
(13. december 2017 v Rimskih Toplicah,
14. december 2017 v Portorožu)

priprava LIFE prijave
1. LIFE delavnica za pripravo prijav
(23. in 24. januar 2018 v Ljubljani)*

2. LIFE delavnica za pripravo prijav
(27. in 28. marec 2018 v Ljubljani)*

3. LIFE delavnica za pripravo prijav
(11. in 12. april 2018 v Ljubljani)*

mreženje in nova partnerstva
LIFE konferenca za mreženje
(14. februar 2018)*
* datumi so informativne narave in se lahko še spremenijo

Prijavite se na LIFE e-novice: https://lifeslovenija.si/arhiv-e-novic/.
Odgovori na vprašanja in prijava na bilateralne sestanke preko e-pošte:
life.mop@gov.si.

lifeslovenija.si

