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Za koje vrste projekata?

Klima

Puna 
prijava

Natječaj

Objava: 
sredina 

travnja 2018

Okoliš

1. faza: 
Koncept 

projektnog 
prijedloga

Okoliš

2 faza:

Konačan 
projektni 
prijedlog



Prednosti za prijavitelje

 Ušteda vremena i novčanih sredstava
 Jednostavniji pregled u prvoj fazi
 Brže dobivanje povratnih informacija u prvoj fazi
 Fokusiranje na preliminarno prihvaćene prijedloge
 Više projektnih prijedloga iz država članica s manjom stopom 

uspjeha



Postupak prijave – prva faza

Objava 
natječaja

Prijava 
koncepta 

projektnog 
prijedloga

Ocjena i 
rangiranje 
koncepta

Formiranje 
preliminarne liste 

prihvaćenih projekata

Sredina travnja 2018.

12.6.2018. (TBC)

Lipanj - Listopad 2018. 

Listopad 2018.



Postupak prijave – prva faza

Koncept projektnog prijedloga (concept note) oko 10 stranica:

• administracijske obrasce o korisnicima projekta

• nacrt sadržaja projekta

• opis okolišnog problema

• ciljevi projekta

• projektne aktivnosti i sredstva

• očekivani rezultati i učinci projekta

• održivost projektnih rezultata

• očekivani rizici i ograničenja

• EU dodana vrijednost

• proračun projekta po troškovnim kategorijama.



Kriteriji dodjele za koncept projektnog 
prijedloga

1. ukupna kvaliteta prijedloga: 
 jasnoća prijedloga 
 izvedivost 
okvirni odnos cijene i kvalitete. 

2. EU dodana vrijednost 
 doprinos projekta prioritetima programa LIFE, 
 očekivani učinak, 
 održivost rezultata projekta. 

Kvaliteta 
prijedloga 
(5/20)

EU dodana 
vrijednost 
(10/30)



Postupak prijave – druga faza

Prijava konačnog projektnog prijedloga

Ocjena i rangiranje konačnog projektnog 
prijedloga

Potpis ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Siječanj 2019.

Siječanj –
Lipanj 2019.

Srpanj 2019.



Indikativni raspored za potprogram Okoliš

 sredina travnja – otvaranje natječaja
 12. lipanj 2018. (tbc) – rok za prijavu koncepta projektnog 

prijedloga – Concept note
 listopad 2018. – formiranje liste prihvaćenih projekata
 siječanj 2019. – podnošenje konačnog prijedloga – Full proposal
 siječanj 2019.- lipanj 2019. – Faza evaluacije projektnih 

prijedloga
 srpanj 2019. – potpisivanje ugovora
 srpanj 2019. – najraniji mogući datum početka projekta



Indikativni raspored za potprogram 
Klimatske aktivnosti

 sredina travnja – otvaranje natječaja
 rujan 2018. – podnošenje konačnog prijedloga – Full proposal
 rujan 2018.- ožujak/travanj 2019. – Faza evaluacije 
 lipanj 2019. – potpisivanje ugovora



Hvala na pažnji

Ivica Projić

life@mzoe.hr


