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GRANTOVÝ PROGRAM LIFE 
 

Aj tento rok vyhlásila Európska komisia výzvu na podávanie projektov v rámci grantového programu 
LIFE. Ide o program pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy so zameraním na nasledovné 
prioritné oblasti: 

 Podprogram  Životné prostredie - zahŕňa 3 prioritné oblasti: životné prostredie a efektívne 
využívanie zdrojov, príroda a biodiverzita, správa a informovanie v oblasti životného 
prostredia, 

 Podprogram Ochrana klímy - zahŕňa 3 prioritné oblasti: zmierňovanie zmeny klímy, 
adaptácia na zmenu klímy a správa a informovanie v oblasti klímy. 

V každej oblasti je vopred stanovených niekoľko rámcových tém. V závislosti od konkrétneho typu 
grantu je uzávierka v rozmedzí 7.9.2017 – 14.9.2017. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky právnické 
osoby so sídlom v členskom štáte Európskej únie, pričom nie je nutnosť mať partnera. Veľkosť 
projektu sa pohybuje v oblasti 1-5 miliónov eur a dĺžka trvania ca 2-5 rokov. V rozpočte sú povolené 
de facto všetky typy nákladov. Viac informácií nájdete na tejto stránke v každej oblasti separátne. 
Projekty LIFE pokrývajú nanajvýš 60 % oprávnených výdavkov projektu. Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE v Slovenskej republike však 
poskytuje úspešným žiadateľom finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie 
projektov LIFE, a to za podmienky 5-percentného spolufinancovania žiadateľom. To znamená, že 
úspešné projekty sú financované z LIFE a štátneho rozpočtu SR do výšky 95 % oprávnených 
výdavkov. Viac informácií o mechanizme nájdete tu. 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky uskutočnilo k daným výzvam informačný deň. 
Prezentácie z neho sú k dispozícii na stiahnutie na tejto stránke dole. Na ministerstve životného 
prostredia pôsobí aj národný kontaktný bod pre program LIFE, ktorý vie zodpovedať všetky prípadné 
otázky. 

   

H2020: PREZENTÁCIE ZO SEMINÁRA VENOVANÉHO BIO-BASED INDUSTRIES 
 

CVTI SR v spolupráci s českým partnerom zverejnili prezentácie zo semináru venovaného programu 
Bio-Based Industries Joint Undertaking, ktorý sa nedávno konal v Bratislave. 

   

H2020: CENY H2020 
 

Popri štandardných grantových 
programoch je možnosť financovať 
výskum aj cez tzv. Ceny programu 
H2020. Vyhlasujú sa v úzko 
vymedzených oblastiach týkajúcich 
sa aktuálnych spoločenských výziev a 
ponúkajú financovanie od 1-3 mil. 
eur. Akademikov FCHPT by mohli 
zaujímať napríklad ceny za materiály 
čistiace vzduch, za nízkoenergetické 
riešenia monitorujúce vodné zdroje, 
za recykláciu CO2 či za hmatový 
displej pre zrakovo znevýhodnených. 
Termíny uzávierok sa rôznia. 
Viac informácií nájdete na tejto 
stránke alebo priamo na stránke EK. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/environmental-

issues-alternative_energy-energy_source-environmentalist-energy_policy-
green_energy-dbrn756_low.jpg. 
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