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GRANTOVÝ PROGRAM LIFE: VÝZVA 2018 
 

Aj tento rok vyhlásila Európska komisia výzvu na podávanie tzv. integrovaných 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: (a) životné prostredie a efektívne 
využívanie zdrojov, (b) príroda a biodiverzita, (c) správa a informovanie v oblasti životného 
prostredia, 

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

 

V každej oblasti je vopred stanovených niekoľko rámcových tém, vrátane prírody, vody, odpadov a pod. 
Tohtoročná uzávierka podávania projektov je 5.9.2018. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky právnické osoby 
so sídlom v členskom štáte Európskej únie, pričom je viac ako žiadúce koordinovať žiadosť s príslušným 
ministerstvom. Veľkosť projektu sa pohybuje v oblasti 10 miliónov eur a ide o dlhodobé projekty. 
V rozpočte sú povolené de facto všetky typy nákladov. Viac informácií nájdete na tejto stránke. 
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 minulý rok informačný 
deň, ktorého obsah je aj naďalej platný. Prezentácie z neho sú k dispozícii na stiahnutie na tejto stránke 
v sekcii „Výzva 2017“. Na ministerstve životného prostredia pôsobí aj národný kontaktný bod pre program 
LIFE, ktorý vie zodpovedať všetky prípadné otázky. 
   

H2020: AKTUALIZOVANÁ 
GRANTOVÁ DOHODA 

 

Európska komisia vydala piatu 
aktualizovanú verziu Anotovanej 
grantovej dohody (tzv. AMGA) 
k projektom H2020, dostupnú na 
tomto linku. 
K významným zmenám v porovnaní 
s predchádzajúcou verziou neprišlo, 
ide najmä o kozmetické úpravy 
v týchto oblastiach: 

 Príklady k spôsobu vypočítavania 
mzdy. 

 Spôsob vypočítavania 
a organizácie jednotlivých 
grantových tranží. 

 Spôsob vyžiadania náhrady 
Európskou komisiou za zistené 
neoprávnené výdavky, t.j. 
zníženie grantovej sumy. 

 Aktualizácia pravidiel výskumnej 
integrity. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://i.pinimg.com/474x/54/cb/8e/54cb8ec7e785ce4d047c370c44eda281--
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