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Výzvy na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE+, ktorých 
predkladateľmi sú štátne, mimovládne a vedecké organizácie, ale aj energetické podniky, 
prijímajúce opatrenia na ochranu živočíchov podpísal dnes minister životného prostredia 
József Nagy. Celkovo bolo na tieto projekty vyčlenených 5,8 mil. eur z rozpočtu ministerstva, 
s cieľom spolufinancovať aktivity slovenských partnerov v projektoch, ktoré boli schválené 
Európskou komisiou v predošlých rokoch. 

  

„Štátny geologický ústav Dionýza Štúra bude napríklad skúmať vplyv geológie na zdravotný 
stav ľudí. Ďalšie projekty sa medzi inými zameriavajú aj na ochranu rôznych ohrozených 
druhov živočíchov, ako sú sokoly, chochlačky, netopiere alebo dážďovníky, ale aj na ochranu 
a obnovu území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy,“ priblížil minister József 
Nagy. 

Minister J. Nagy podpísal dve samostatné výzvy na spolufinancovanie projektov, a to: Výzvu 
na spolufinancovanie pre projekty schválené Európskou komisiou v rámci výzvy LIFE v roku 
2009 vo výške 2,5 mil. eur a Výzvu na spolufinancovanie pre projekty schválené Európskou 
komisiou v rámci výzvy LIFE v roku 2010 vo výške 3,3 mil. eur. Finančné prostriedky na 
tieto ciele boli vyčlenené zo štátneho rozpočtu SR. Výzvy budú zverejnené v najbližších 
dňoch. Prostriedky vyčlenené na spolufinancovanie projektov LIFE+ boli v kapitole 
ministerstva účelovo viazané práve na tieto projekty. 

Program LIFE + je finančným nástrojom EÚ, ktorého cieľom je prispievať k vykonávaniu, 
aktualizácii a tvorbe environmentálnej politiky a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti 
životného prostredia. Skladá sa z troch samostatných segmentov: LIFE Príroda a 
Biodiverzita, LIFE Environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia a LIFE 
Informovanie a komunikácia. Rozpočet programu na roky 2007 – 2013 je 2,143 miliardy €, 
pričom minimálne 78% z tejto sumy má byť vyčlenených na projekty – z toho minimálne 50% 
na projekty Príroda a Biodiverzita. Ide o prostriedky, ktoré sú EK vyčlenené mimo 
eurofondov, na ktorých čerpanie majú členské štáty priamy nárok. 

 


