Review for second annual project meeting
2016 and 2017 LIFE Calls
2018-05-24
2017 m. buvo patvirtinti du 2016 m. Kvietimo projektai, kuriuose dalyvauja Lietuvos atstovai:
Aplinkos projektų valdymo agentūros koordinuojamas integruotasis projektas „NATURA 2000 tinklo valdymo
optimizavimas Lietuvoje“ (LIFE-IP PAF-NATURALIT) LIFE16 IPE/LT/000016 ir Lietuvos gamtos fondo
projektas „Ekologinis tinklas nuo gamtinę brandą pasiekusių medžių priklausomų rūšių apsaugai“ (LIFE
Osmoderma) LIFE16 NAT/LT/000701.
2017 m. rugsėjį pareiškėjai iš Lietuvos pateikė 10 paraiškų, kuriose Lietuvos atstovai yra
pagrindiniai pareiškėjai ir 6, kuriose Lietuvos atstovai yra projekto partneriai. LIFE finansavimą gavo trys LIFE
paraiškos, kuriose Lietuvos atstovai yra pagrindiniai pareiškėjai ir viena – kurioje Lietuvos atstovai yra partneriai
(pav.1). Finansavimą gavo du aplinkos ir išteklių efektyvumo projektai: „Dumbliai - ekonomiškai pagrįsto
ekologinio vandens ekosistemų serviso dalis“ (AlgaeService for LIFE), „Žiedinės ekonomikos modelis dideliems
miestams - vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę - biomasė į atsinaujinančią energiją“
(NutriBiomass4LIFE) bei vienas gamtos ir biologinės įvairovės projektas: „Suinteresuotų institucijų pajėgumų
pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ (LIFE Terns). Finansavimas taip pat
skirtas vienam tarptautiniam projektui LIFE Nexus, kuriame dalyvauja Lietuvos atstovai (pav.2).

pav. 1

2017 m. LIFE kvietimo sėkmės procentas Lietuvos pareiškėjams (jei Lietuvos atstovai – pagrindiniai pareiškėjai)
– 30 %. Bendras sėkmės procentas paraiškos, kurioje dalyvauja Lietuvos atstovai – 25 %.

pav. 2

Lietuvos atstovai – pagrindiniai pareiškėjai
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

„Globaliai nykstančios mažosios žąsies (Anser
erythropus) apsaugos priemonių įgyvendinimas jos
migracijos kelyje“
„Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas
gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę
Lietuvoje“ (LIFE Terns), Nr. LIFE17 NAT/LT/000545

2.*

LIFE
komponentas
NAT

Pagindinis pareiškėjas
Lietuvos ornitologų draugija

NAT

Asociacija „Lietuvos ornitologų
draugija“

3.

Žiedinės ekonomikos formavimas plėtojant avininkystės
sektorių (LIFE Wool-for-Wall)

ENV

Lietuvos agrarinės ekonomikos
institutas

4.

Maisto atliekų netinkamų žmonėms ir gyvūnams
gražinimas į mitybos grandinę su Hermetia illucens (lot)
musės lervomis
Europinės svarbos augalų rūšių ir buveinių išsaugojimas
Baltijos regione

ENV

UAB "Insectum"

NAT

Klaipėdos universitetas

Senų padangų gumos perdirbimas į aktyvuotus miltelius
ir triukšmą slopinančių plokščių gamyba (LIFE
LIMITNOISE)
Dumbliai - ekonomiškai pagrįsto ekologinio vandens
ekosistemų serviso dalis (AlgaeService for LIFE), Nr.
LIFE17 ENV/LT/000407

ENV

UAB "Gumos technologijos"

ENV

Gamtos tyrimų centras

Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę biomasė į atsinaujinančią energiją
(NutriBiomass4LIFE), Nr. LIFE17 ENV/LT/000310
Komunikacijos kampanija Natura 2000 tinklo ir gamtos
apsaugos populiarinimui Baltijos šalyse taikant ryšio su
gamta koncepciją (santr. “Gamta yra gyvenimas”)

ENV

UAB "Pageldynių plantacija"

GIE

VšĮ Baltijos aplinkos forumas

Saulės moduliais pagamintos elektros energijos
panaudojimas keičiant iškastinį kurą centralizuoto
šildymo sistemoje Trakų mieste

CCM

UAB "Trakų energija" (UAB "E
energija" įmonių grupė)

5.
6.

7.*

8.*

9.

10.

Lietuvos atstovai - partneriai
Nr.

Projekto pavadinimas

1.
2.

LIFE SCRUBIO
LIFE OrgBalt

LIFE
komponentas
CCM
CCM

3.*

LIFE NEXUS

ENV

4.
5.

LIFESmartDesalination
EURANALIFE

ENV
NAT

LEI
Lietuvos gamtos fondas; Veisiejų
regioninio parko direkcija

6.

LIFE ForEcotone

NAT

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centras

*Žaliai pažymėti 2017 m. projektai, užsitikrinę finansavimą

Lietuvos atstovai projekte
GTJ projects; LEI
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centras
Aleksandro Stulginskio universitetas

