Seminář k programu LIFE
- specifika prioritních oblastí
Praha, 19. 5. 2016

Obecné zásady pro všechny projekty LIFE
-

Zásadní je logická struktura žádosti a provázanost jednotlivých částí!
Projekt musí vycházet z jasně definovaného problému.
Musí mít měřitelný cíl a kvantifikovaný výchozí stav (baseline), od kterého se bude
k cíli ubírat.
Veškeré aktivity musí přispívat k řešení stanoveného problému.
Všechny aktivity musí obsahovat výsledky, které přispívají k dosažení stanoveného
cíle.
Výsledky musí být měřitelné a musí být v projektu průběžně sledovány.
Ke každé aktivitě musí být zpracovaná rizika a případně krizový scénář
Pozor na hospodárnost vynaložených nákladů!
Velký důraz se klade na demonstraci prováděného řešení – šíření výsledků a jejich
širší využití (replikace)
Zásadní je zajištění udržitelnosti výsledků/ šíření nabytých poznatků i po skončení
projektu.
Významné je stanovení a měření socioekonomických přínosů projektu
Důraz na zelené zakázky a negativní uhlíkovou stopu

Typický projekt LIFE ENV
• Přispívá k implementaci, nebo rozvoji evropské
environmentální legislativy, včetně Roadmap to a Resource
Efficient Europe
• Testuje neodzkoušené ekoinovativní postupy, technologie a
metody (pilotní) nebo tyto zavádí do praxe, pokud jsou v
daném kontextu nové (demonstrační)
• Průběžně monitoruje a vyhodnocuje dosahované výsledky
• Využívá prototypní zařízení
• Spolupracuje se zúčastněnými stranami, které mají na
výsledcích projektu zájem
• Má vhodně zvolené cílové skupiny, které Informuje o svých
výsledcích

Typický projekt LIFE ENV
• Realizuje aktivity, které napomáhají k šíření výsledků a
přejímání ověřených metod, postupů, technologií jinými
zainteresovanými stranami
• V průběhu realizace projektu si zajistí udržitelnost dalšího
využití/ šíření svých výsledků po skončení projektu
• Aplikace výsledků projektu v širším kontextu bude mít
pozitivní socioekonomické dopady
• Má neutrální uhlíkovou stopu
• Realizuje zadávání „zelených“ veřejných zakázek
• Má sekundární pozitivní dopady na stav životního prostředí

Typický projekt LIFE ENV
• Nerealizuje výzkumné aktivity vyjma přípravných aktivit, které
jsou nezbytné k provádění hlavních demonstračních /
pilotních aktivit
• Není „infrastrukturním“ projektem (tzn. 1 samostatná položka
nepřesáhne výši 500 000 eur)
• Nerealizuje „běžnou“, čili provozní činnost, která by probíhala
i bez podpory z programu LIFE
• Nezaměřuje se na vytváření studií, analýz a metodik

AQUA - Řízení koloběhu dusíku na farmách se živočišnou výrobou
ENV/IT/000208

Cíl:
• snížit znečištění vody v povodí způsobené vysokým objemem
živin v krmivu dobytka
• a s tím související vysokou produkci dusičnanů a fosforů při
zachování masné produktivity
• snížit náklady + zvýšit efektivitu hnojení
• Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. S.p.A + 7 partnerů
+ 7 kofinancujících subjektů
• 2010–2014
• Rozpočet:
2.634.689 €
• Příspěvek EK:
1.310.901 € (50 %)

Aktivita 1 – Snížení dusíku vyměšovaného hospodářskými zvířaty použitím
vysoce efektivních dusíkatých krmiv
• V případě prasat jsou využívány nízko-proteinová krmiva s vhodným
poměrem esenciálních aminokyselin.
• Pokud jde o krávy – celá strategie krmení je naplánována tak, aby se
zajistila optimální fungování zaručující produkci proteinů a energie nutné
ke zvýšení efektivity dojení a snížení vylučování dusičnanů.
• 9 demonstračních farem v severní Itálii

Aktivita 2 – Způsob hnojení snižující úniky dusíku do povodí
• Využití kejdy ze zvířat krmených vysoce efektivními dusíkatými krmivy na
polích s vysokou spotřebou dusíku a dlouhým obdobím růstu, aby se zvýšila
efektivita využití dusíku.
• Aplikace kejdy je také na rostoucích plodinách za využití inovativních
technik (distribuce kejdy kapkovou metodou, mělká injektáž do řádků mezi
plodinami), které nebyly dříve široce uplatňovány a které dovolují
optimalizaci dusíků a úsporu minerálních hnojiv.

Aktivita 3 – Environmentální opatření zabraňující úniku dusíků z hnojených polí
• 1) Multi-druhové nárazníkové pásmo využívané pro studium a demonstraci
efektivity snížení dopadu dusíkaté zátěže vod znečištěných nitráty.
• 2) Konstrukce tekoucích mokřadů spolu s modelem zemědělského
„povodí“, kde jsou využity dva typické drenážní systémy (otevřené příkopy
a podpovrchové odtoky) jsou zkombinovány se dvěma schématy odtoku
vody (kontrolovaný a volný odtok).

Aktivita 4 – Přenos pevných částí mrvy do zemědělských oblastí s
nízkou zátěží dobytkem
• Založení start-upového konsorcia pro separaci mrvy na pevnou a kapalnou
složku a transport pevné složky na farmy bez živočišné výroby, které
postrádají organické složky v půdě.
• Technologické aktivity navržené pro zlepšení efektivity separace na pevnou
a kapalnou složku a pokusy v polích, které mají zjistit agronomický a
environmentální dopad používání organických složek na půdy s nízkým
poměrem organických látek + využití bioplynu.

Aktivita 5 – Rozvoj a aplikace monitorovacího a certifikačního nástroje
pro management dusíku
• Aktivita definuje a ověřuje nástroj pro a sledování následujících technik
řízení dusíku na živočišných farmách:
• i) aplikace nízko proteinových látek do zvířecích krmiv ve vztahu k
ii) přenosu pevných složek mrvy z oblastí s přebytkem dusíku.
• Tento nástroj pomůže zemědělcům snížit jejich administrativní zátěž s
nahrávání dat o jejich zlepšených zemědělských postupech a je zároveň
užitečný pro kompetentní orgány ke zhodnocení dodržování předpisů.

Aktivita 6 – Zhodnocení ekonomické a environmentální udržitelnosti
zlepšených managementových strategií
• Ověření toho, zda a do jaké míry přijetí nových strategií změní na jednu
stranu výrobní náklady a počet pracovních hodin na farmách a na druhou
stranu celkový environmentální dopad na výrobní proces.
• 9 demonstračních farem, kde se provedly ex-ante a ex-post analýzy.

Aktivita 7 – Networking a přenositelnost
Výměna zkušeností, informací a výsledků skrze vytvoření
„evropské orientační skupiny“.
Ověření společných pracovních metod, ověření přenositelnosti
projektových výsledků do odlišných socio-ekonomikých a
zemědělských situací a příprava závěrečné konference.

Aktivita 8 – Diseminace, demonstrace a komunikace
•

Informační a komunikační činnosti, zvyšování povědomí přímými
aktivitami (informační dny, kurzy a závěrečná konference) a
nepřímé aktivy (články, webová stránka a informační materiály).

Výsledky projektu:
• snížení produkce dusičnanů o 15-20 % u krav a o 10 % u prasat,
zlepšení kvality mléka i plodnosti krav
• Snížení ztráty dusičnanů z půdy do vody o 60 % na prvních 5
metrech nárazníkové zóny
• Separace mrvy na pevnou složku (pro biofarmy / bioplynové
stanice) a kejdu (hnojivo) a její distribuce z dusičnany
zatíženého území
• Přispění k cílům Vodní rámcové směrnice, 7. akčního rámce,
rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí, komuniké
EK o efektivitě zdrojů v EU aj.

Typický LIFE NAT/LIFE BIO projekt
LIFE NAT
•

Ochrana prioritních druhů a stanovišť a prioritních druhů
ptáků v soustavě NATURA 2000 (včetně opatření na
likvidaci invazních nepůvodních druhů, rozvoj zelené
infrastruktury prostřednictvím propojování lokalit,
podpora ekosystémovým službám v daných lokalitách –
např. ochrana proti povodním, zlepšování kvality vody)

•

Příklady dobré praxe/ demonstrační projekty

•
•

Max. míra kofinancování až 75%
Min. 25% rozpočtu je věnováno přímým ochranářským
zásahům – v případě žádosti o 75%ní kofinancování musí
být vyšší než 50%!

•

Opakující se aktivity/postupy nejsou způsobilé. Pokud jsou
zaváděny v jiném rozsahu než před podáním žádosti, jsou
způsobilé za podmínky dlouhodobé udržitelnosti (tedy i
po skončení projektu).

•

Zdroje k využití:
–
–
–

Guidelines for management of wilderness in NATURA 2000
Handbook on financing NATURA 2000 – Part I (May 2014
version):http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000
/financing/docs/handbook.pdf
Part II: analysis of measures eligible for financing:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financin
g/docs/Natura2000financingHandbook_part2.pdf

LIFE BIO
•
•
•

Naplňování strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti
do roku 2020
Mimo soustavu NATURA 2000
Především demonstrační /pilotní projekty, přípustné jsou i
projekty nejlepší praxe

•
•

Maximální míra kofinancování 60%
Min. 25% rozpočtu je věnováno ochranářským aktivitám

•

Opakující se aktivity/postupy nejsou způsobilé. Pokud
jsou zaváděny v jiném rozsahu než před podáním žádosti,
jsou způsobilé za podmínky dlouhodobé udržitelnosti
(tedy i po skončení projektu).

Výpočet nákladů na přímé ochranářské
zásahy
Ochranářské zásahy jsou takové zásahy, které mají přímý dopad na zlepšení stavu
ochrany/ekologických podmínek druhů, stanovišť, ekosystému nebo ekosystémových
služeb (neboj zpomalení, odvrácení či zastavení jejich úbytku)
•
•

•
•
•
•

Platí pro hlavní aktivity, ale i pro přípravné
aktivity, nákup nebo pronájem půdy či
jednorázové kompenzace
Monitoring, pokud má vliv na způsob
realizace opatření
Monitoring reintrodukce je způsobilý, pouze
pokud má vliv na způsob realizace
reintrodukce
Preventivní opatření za jistých podmínek
Právní ochrana druhů pouze pokud je
dokončena v době trvání projektu
Náklady na opatření týkající se stakeholderů:
–
–

pouze pokud poškozují předměty ochrany
pokud bude zajištěna měřitelná změna jejich
chování

– NOVĚ: v žádosti excelová
tabulka se seznamem aktivit,
jež žadatel považuje za
ochranářské zásahy a
kalkulací nákladů.

Počítat s více než 25%
při ukončení projektu.

Zaměření projektů LIFE Nature
Aktivity vázané na lokality
soustavy Natura 2000

Aktivity vázané na druhy

•

Projekty zaměřené na ptačí druhy: druhy z
přílohy I Směrnice o ptácích nebo pravidelně se
vyskytující stěhovavé druhy ptáků. Aktivity musí
probíhat v ptačích oblastech (SPAs).

•

Aktivity vázané na druhy z přílohy I a II Ptačí
směrnice nebo na pravidelně se vyskytující
stěhovavé druhy ptáků

•

Typy stanovišť nebo druhy z přílohy I nebo II
Směrnice o stanovištích. Aktivity musí probíhat
na evropsky významných lokalitách (pSCIs/
SCIs) nebo zvláštních oblastech ochrany (SACs).

•

Druhy z přílohy II, IV a/nebo V Směrnice o
stanovištích

•

Druhy z přílohy IV Směrnice o stanovištích, které
nejsou v příloze II.

•

Druhy musí být uvedeny v databázi NATURA
2000 Standard Data Form:
http://natura2000.eea.europa.eu

Půda – nákup/prodej/nájmy
1.

Nákup půdy
– Nelze vykupovat půdu od veřejných subjektů
– Výnos by měl být použit na úhradu dodatečných aktivit spojených s projektem
– Zápis v katastru nemovitostí, právně zakotveno účelové určení – majitelem musí být
instituce založená pro účely ochrany přírody
– Doklad o stanovení přiměřené ceny

2. Pronájem půdy
– Dlouhodobý pronájem – obdoba k podmínkám nákupu půdy, min. 20 let udržitelnost
– Krátkodobý pronájem – v rámci délky projektu, pouze pro pilotní/ demonstrační účely

« Důvod pro naději –
reintrodukce Ibise skalního v
Evropě »

Ibis skalní

dospělý

mládě

LIFE Northern Bald Ibis
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PROJEKTOVÉ ÚZEMÍ:
Rakousko, Německo a Itálie
Celkový rozpočet:
Požadovaný příspěvek EU:

4,364,376.00 €
2,179,759.00 €

Zahájení: 01/01/14 - Konec: 31/12/19
REALIZÁTOŘI PROJEKTU:
Koordinující příjemce: Förderverein Waldrappteam, nezisková
organizace, založená 2002 pro realizaci a podporu vědeckých projektů na
podporu Ibise skalního.

Přidružení příjemci: Alpenzoo Innsbruck (AT); City Burghausen (DE); Konrad Lorenz
Research Station (AT); Parco Natura Viva Garda Zoological Park (IT); Zoo Vienna (AT);
Gamepark Rosegg (AT); country Salzburg (AT)

LIFE Northern Bald Ibis
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LIFE Northern Bald Ibis
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LIFE Northern Bald Ibis
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LIFE Northern Bald Ibis
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LIFE Northern Bald Ibis
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PROBLÉMY & CÍLE:
- Reintrodukce Ibise skalního do Evropy, kde má migrační tradici.
 3 chovné kolonie (Burghausen - DE; Kuchl - AT; Überlingen – DE)
 Společné zimoviště v Toskánsku (IT)
 120 migrujících ptáků
- Vývoj inovativních metod ochrany
 Člověkem vedená migrace druhu
- GPS sledování a Aplikace živého sledování

- Genetický screening

Animal
Tracker

- Snížení zrát vyplývajících z ilegálního lovu v Itálii
 PR aktivity
 Ibis skalní jako vlajkový druh
LIFE Northern Bald Ibis
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OČEKÁVANÉ DOPADY

- Počet migrujících ptáků: 60
 120 očekávaných v roce 2020
- 2 kolonie jsou již založeny (Burghausen, Kuchl)
 další kolonie je plánována (Überlingen)
- Vztahy s veřejností
- Webová stránka projektu (www.waldrapp.eu)
- Mobilní aplikace sledující druh (Animal Tracker App)
- události „Důvod k naději“ – (Vienna, Verona,

Burghausen)
- Informační tabule, letáky
- Projektový spot

LIFE Northern Bald Ibis
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V čem spočívá rozdíl projektu ve srovnání s jinými běžnými projekty?
- Reintrodukce migrujícího druhu
- Inovativní metody

Jaký byl Váš důvod pro LIFE?

- Možnost zahájit reintrodukci

V čem vidíte nejdůležitější přidanou hodnotu pro EU vašeho projektu?
- Spolupráce s mezinárodními partnery
- Aktivity proti nelegálnímu lovu v Itálii

Jak může projekt přispět jiným projektů LIFE nebo co může od jiných
projektů LIFE získat?
- Výměna metod a zkušeností
- Podpořit jiné malé neziskovky, aby využily projektu LIFE

LIFE Northern Bald Ibis
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Typický projekt LIFE GIE
• Vychází z jasně definovaného problému:
– Definice výchozího stavu v oblasti environmentální nebo správní/
informační
– Definice jasných cílů, které napomůžou odstranit definovaný problém
– Definice správných cílových skupin, které se vztahují k definovanému
problému a stanoveným cílům

•
•
•
•
•

Zapojuje relevantní stakeholdery do přípravy a implementace
Má nastaveny správné indikátory na měření dopadu
Zajišťuje synergie, přenositelnost výsledků
Relevantní k EU politikám
Rozsah – min. regionální/ národní, ideálně nadnárodní

Experimentování a propagace
udržitelného životního stylu
pro podporu energetické
autonomie
(LIFE 12 INF/AT/000369)

MÍSTO REALIZACE: Vorarlberg (západní region
Rakouska, cca 380 000 obyvatel)

Celkový rozpočet:
775.599 Euro
Požadovaný příspěvek EU: 50%
DÉLKA: Zahájení: 01/07/2013 - Konec: 30/06/2016

Koordinující příjemce:

Energy Institute Vorarlberg – nabízí služby podporující a
rozvíjející udržitelné systémy energie. Tématicky jde od
obnovitelný zdrojů přes zelené budovy po udržitelnou mobilitu.

Partneři:

Ökologieinstitut Vorarlberg,
Fachhochschule Vorarlberg,
ALLMENDA Genossenschaft
34

Co je cílem projektu?
Celkovým cílem projektu je podpořit změny v každodenním chování populace ve
Vorarlbersku v oblasti výživy a mobility a tím přispět ke snížení emisí skleníkových
plynů.

Kvantitativní cíle:
•
•
•

Zvýšení informovanosti pomocí kampaní - 8% populace regionu, tj. 26 000 osob
Realizace změn v každodenním chování 2 000 osob, které je spojeno s CO2
Snížení emisí CO2 o 1 700 tun během realizace projektu, tj. 0.85 t/os.
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Ústřední projektový přístup
 změny pocházejí z myšlení něco učinit
 jako protiklad ke klasickým kampaním na ochranu klimatu
 Dvě oblasti zájmu:
1.
2.

strava/výživa/potraviny
mobilita/doprava
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Projektový přístup - EXPERIMENT
•

Prozkoumání inovativních každodenních činností v experimentálních
prostorech
•
•
•

•

komunitně založenými skupinami jedinců
v rámci omezeného rozsahu a času
ve spotřebních oblastech mobility a stravy

Multiplikace alternativních každodenních aktivit
•
•

experimentálními účastníky
jednáním jakožto činitele změn v jejich vlastních společenských jednotkách a
sítích (např. dobrovolní hasiči, zařízení pečující o děti, místní sportovní klub,
místní zaměstnavatelé, radnice, atd.)
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Projektový přístup - Kampaň
•
•
•

„Jen to zkuste“ („Just try it“)
Podpořte veřejnost k napodobení těchto změn
Vyprávěním – svědectvími
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OČEKÁVANÉ DOPADY A PŘIDANÁ HODNOTA
 Překlenutí mezery mezi technickými klimatickými strategiemi a individuálními
životními styly (důležité je dosáhnout ambiciózních cílů).
 Inovativní přístup
 Změna chování směrem k udržitelnému životnímu stylu v oblasti výživy a
mobility.
 Pomocné nástroje a přenos do dalších regionů. Náš přístup byl již zahájen v
Jižním Tyrolsku (Itálie) a může být přenesen do dalších regionů.
 Institucionalizace úspěšných experimentů v regionálních programech, např.
Energetická nezávislost 2050, komunity Evropské energetické ceny atd.
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Kontakty
Karin Feurstein (karin.feurstein@energieinstitut.at)
Wolfgang Seidel (wolfgang.seidel@energieinstitut.at)
Webová stránka: http://www.probieramol.at/
http://www.justtryit.life/ (v angličtině)
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Děkuji za pozornost
Markéta Konečná, odbor finančních a dobrovolných
nástrojů MŽP
Marketa.konecna@mzp.cz
02-267-122-447

