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Nauji LIFE projektai padės išsaugoti svarbias gyvūnų ir augalų rūšis 
2016 m. lapkričio 3 d. Europos Komisija paskelbė, kad pagal 
aplinkos ir klimato politikos programą LIFE patvirtino iš ES 
biudžeto skiriamą 222,7 mln. eurų vertės investicijų paketą, skirtą 
paremti Europos perėjimui į tvaresnę ir mažo anglies dioksido 
kiekio ekonomiką. Kartu su papildomomis investicijomis į 23 
valstybinėse narėse įgyvendinamus 144 naujus projektus iš viso 
bus investuota 398,6 mln. eurų.
Pagal 2015 m. LIFE programos kvietimą buvo patvirtinta daugiausiai Ispanijos (38 vnt., 
investicijų suma – 69,4 mln. Eur) ir Italijos (37 vnt., investicijų suma – 81,6 mln. Eur) 
paraiškų. Trečia pagal laimėjusių paraiškų skaičių liko Vokietija (11 vnt., investicijų suma –
33 mln. Eur). Kitų ES šalių paraiškų patvirtinta gerokai mažiau:

• Švedija (investicijų suma – 35,2 mln. Eur) ir Prancūzija (investicijų suma – 15,2 mln. 
Eur) po 6 vnt.,

• Didžioji Britanija (investicijų suma – 38,5 mln. Eur), Nyderlandai (investicijų suma –
36,1 mln. Eur), Graikija (investicijų suma – 9,3 mln. Eur), Belgija (investicijų suma –
16,8 mln. Eur) po 5 vnt.,

• Austrija (investicijų suma – 17,3 mln. Eur), Lenkija (investicijų suma –5,1 mln. Eur) po 
4 vnt.,

• Portugalija (investicijų suma – 7,3 mln. Eur) – 3 vnt.,
• Čekija, Kipras, Slovėnija, Vengrija (investicijų suma 2–4,6 mln. Eur) po 2 vnt.,
• Bulgarija, Danija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Slovakija, Suomija (investicijų suma 0,6–5,2 

mln. Eur) po 1 vnt.
56 LIFE aplinkos ir veiksmingo išteklių naudojimo projektams bus skirta 142,2 mln. eurų, iš 
jų ES dalis sudarys 71,9 mln. eurų. Pagal šiuos projektus veikla bus vykdoma penkiose 
teminėse srityse: oro, aplinkos ir sveikatos, efektyvaus išteklių naudojimo, atliekų ir 
vandens. Šių projektų metu Prancūzijoje bus atlikti tyrimai su augalais, kaupiančiais 
vertingus metalus iš dirvožemio, ir jei bus pagrįsta jų ekonominė nauda, bus sukurtas šių 
metalų junginių išgavimas; Graikijoje bus sukurtas bandomasis projektas, kurio metu maisto 
atliekos bus perdirbamos į gyvulių pašarą; Italijoje bus įdiegta programinė įranga ir kitos 
valdymo priemonės šlapžemių išsaugojimui ir pan.



39 LIFE gamtos ir biologinės įvairovės projektais bus prisidedama prie Paukščių ir Buveinių 
direktyvų ir ES biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. įgyvendinimo. Šiems projektams 
skirtas bendras biudžetas – 158,1 mln. eurų, iš jų ES dalis sudaro 95,6 mln. eurų. Tai 
populiariausia 2015 metų LIFE projektų sritis, kurių pagrindinis tikslas užtikrinti palankią 
apsaugos būklę natūralioms buveinėms ir išsaugoti Europai svarbias gyvūnų (vėžiai, jūriniai 
vėžliai, skiauterėtieji tritonai, paprastieji kūjagalviai, didysis einis, nendrinė lingė, švygžda, 
mėlyngurklė, auksuotosios šaškytės, šiaurinis auksinukas ir kt.) ir augalų rūšis (šustinės, 
kedrai ir kt.). Lietuvos nevyriausybinė organizacija „Baltijos aplinkos forumas“ sėkmingai 
pateikė LIFE gamtos ir biologinės įvairovės paraišką projektui „LIFE MagniDucatusAcrola”, 
Nr. LIFE15 NAT/LT/001024, kurio tikslas - išsaugoti pasaulinę rečiausių Europos 
giesmininkų – meldinių nendrinukių populiaciją.
Įgyvendinant 15 LIFE aplinkos valdymo ir informavimo projektų bus siekiama gerinti 
informuotumą apie aplinką. Šiems projektams skirtas bendras biudžetas – 23,2 mln. eurų, iš 
jų ES dalis sudaro 13,8 mln. eurų. Šio tipo projektais bus siekiama informuoti visuomenę 
apie būtinybę tvarkyti perteklines maisto atliekas Italijoje ir skatinti jų prevenciją maisto 
tiekimo grandinėje; įgyvendinti ES reglamentus dėl saikingo chemikalų naudojimo Graikijoje 
ir Kipre bei padidinti prevenciją aplinkai dirbant su pavojingomis cheminėmis medžiagomis; 
skleisti informaciją apie Natura 2000 tinklą Bulgarijoje bei Italijoje; apriboti invazinių svetimų 
rūšių Italijoje plitimą ir pan.
16 LIFE prisitaikymo prie klimato kaitos projektų bus skirta 32,9 mln. eurų, iš jų ES dalis 
sudarys 19,4 mln. eurų. Finansavimas skirtas penkių teminių sričių projektams: žemės 
ūkio/miškininkystės/turizmo, prisitaikymo prie klimato kaitos kalnuotose vietovėse ir (arba) 
salose, miestų prisitaikymo prie klimato kaitos ir (arba) planavimo, pažeidžiamumo 
vertinimo ir (arba) prisitaikymo strategijų ir vandens. Šio tipo projektų dėka Nyderlanduose 
bus įdiegta didelio lietaus vandens kiekio infiltracijos technologija; Slovėnijoje bus sukurta 
bandomoji sistema žemės ūkio drėkinimui ir demonstravimo centras, kuriame bus pasodinti 
augalai, galintys apsaugoti nuo stipraus vėjo; Portugalijoje bus pristatytos tvarios ir 
pelningos integruoto žemės naudojimo sistemos, kurios padės atkurti kraštovaizdį.
12 LIFE klimato kaitos švelninimo projektų biudžetas - 35,3 mln. eurų, iš jų ES dalis sudarys 
18,0 mln. eurų. Šios veiksmų dotacijos skirtos trijų teminių sričių geriausios praktikos, 
bandomiesiems ir parodomiesiems projektams: energetikos, pramonės ir žemės naudojimo, 
miškininkystės ir (arba) žemės ūkio. Šio tipo projektų pavyzdžiai: Ispanijoje sukurti ir 
pastatyti bandomąją gamyklą, kuri gamins elektrą iš etanolio - bioetanolio gamybos atliekų; 
naują technologinį alaus gamybos procesą, taupantį vandenį ir energiją, bus siekiama 
sukurti alaus daryklose Belgijoje ir Jungtinėje Karalystėje; Prancūzijoje bus siekiama 
panaudotą aliejų iš maisto ir viešojo maitinimo įmonių perdirbti į biokurą.
Įgyvendinant 6 LIFE klimato valdymo ir informavimo projektus bus gerinamas valdymas ir 
informuotumas apie aplinką. Šiems projektams skirtas bendras biudžetas – 6,9 mln. eurų, iš 
jų ES dalis sudaro 4,1 mln. eurų. Šių projektų įgyvendinimo metu Vokietijoje bus siekiama 
suvienodinti automobilių faktinius CO emisijos ir kuro sąnaudų duomenis su oficialiai 
paskelbtais bandymų rezultatais ir taip spręsti vieną iš pagrindinių Europos aplinkos iššūkių 
- automobilių tarša; bus siekiama informuoti visuomenę apie potvynių riziką Italijoje ir 
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pagaminti individualius žemėlapius apie potvynių riziką skirtingoms vartotojų grupėms; 
Ispanijoje bus sukurtas Europos aukštųjų mokyklų tinklas, siekiant pagerinti 
bendradarbiavimą tarp Europos universitetų ir dalinimasi patirtimi.
Prie LIFE projekto veiklų įgyvendinimo Europos Komisija paprastai prisideda, skirdama tik 
60 proc. reikalingų lėšų, nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 
25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc.) visų projekto išlaidų.
Kvietimą teikti paraiškas LIFE programos projektams Europos Komisija kasmet paskelbia 
gegužės mėnesį, tačiau norint parengti gerą paraišką, atitinkančią LIFE reikalavimus, verta 
pradėti ruošti gerokai anksčiau.
LIFE gebėjimų ugdymo projektai skirti veikloms, kuriomis būtų skatinamas valstybių narių 
gebėjimo ugdymas administruojant LIFE programą. Nuo 2016 m. balandžio mėn. Aplinkos 
ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra pradėjo vykdyti Europos Komisijos 
finansuojamą projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“. Jis truks ketverius metus. 
Vienas svarbiausių tikslų – stiprinti vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimus 
teikti kokybiškas paraiškas, atitinkančias „LIFE“ programos reikalavimus. Jei jūs ruošiate 
LIFE projektą ir norėtumėte eksperto konsultacijos, rašykite mums info@lifeprojektai.lt.
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„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos 
paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos. 


