
Pagal LIFE aplinkos ir veiksmingo 
išteklių naudojimo projektus vei
kla bus vykdoma penkiose temi
nėse srityse: oro, aplinkos ir svei
katos, efektyvaus išteklių naudo
jimo, atliekų ir vandens. Šių pro
jektų metu Prancūzijoje bus atlik
ti tyrimai su augalais, kaupiančiais 
vertingus metalus iš dirvožemio, ir 
jei bus pagrįsta jų ekonominė nau
da, bus sukurtas šių metalų jungi
nių išgavimas; Graikijoje bus su
kurtas bandomasis projektas, ku
rio metu maisto atliekos bus per
dirbamos į gyvulių pašarą; Italijo
je bus įdiegta programinė įranga 
ir kitos valdymo priemonės šlap
žemių išsaugojimui ir pan.

LIFE gamtos ir biologinės įvairo
vės projektai prisidės prie Paukš
čių ir Buveinių direktyvų ir ES bio
loginės įvairovės strategijos iki 
2020 m. įgyvendinimo. Šių pro
jektų pagrindinis tikslas – užtikrin
ti palankią apsaugos būklę natū
ralioms buveinėms ir išsaugoti Eu
ropai svarbias gyvūnų (vėžiai, jūri
niai vėžliai, skiauterėtieji tritonai, 
paprastieji kūjagalviai, didieji ei
niai, nendrinės lingės, švygždos, 
mėlyngurklės, auksuotosios šaš
kytės, šiauriniai auksinukai ir kt.) ir 
augalų rūšis (šustinės, kedrai ir kt.). 
Šio tipo paraišką Europos Komisi
jai sėkmingai pateikė Lietuvos ne
vyriausybinė organizacija „Baltijos 
aplinkos forumas“ projektui „LIFE 
MagniDucatusAcrola”, Nr. LIFE15 
NAT/LT/001024, kurio tikslas – iš
saugoti pasaulinę rečiausių Euro
pos giesmininkų – meldinių nen
drinukių populiaciją. Išsamesnė 
informacija skelbiama internete 
http://bef.lt/index.php?id=140.

Pagal LIFE programą bus finan
suojami ir prisitaikymo prie klimato 
kaitos projektai: Nyderlanduose bus 
diegiama didelio lietaus vandens 

kiekio infiltracijos technologija, Slo
vėnijoje bus sukurtas demonstravi
mo centras, kuriame bus pasodinti 
augalai, galintys apsaugoti nuo sti
praus vėjo; Portugalijoje bus prista
tytos tvarios ir pelningos integruo
to žemės naudojimo sistemos, ku
rios padės atkurti kraštovaizdį. Lie
tuvos gamtos fondas kartu su par
tneriais Vokietijoje, Estijoje, Latvijo
je ir Lenkijoje, įgyvendins klimato 
kaitos švelninimo projektą  „CO2 
emisijų sumažinimas atkuriant nu
sausintus ir degraduojančius dur
pynus Šiaurės Europos lygumose“, 
Nr. LIFE15 CCM/DE/000138.

Aplinkosauginių projektų rengė
jai ir vykdytojai dažnai susiduria su 
nemažais sunkumais užsitikrinant 
projektų finansavimą, nes prie LIFE 
projektų veiklų įgyvendinimo Eu
ropos Komisija paprastai prisideda, 
skirdama tik 60 proc. reikalingų lėšų. 
Lietuvoje vykdomoms projektų vei
kloms Aplinkos ministerija gali skirti 
nacionalinio bendrojo finansavimo 
lėšas padengti iki 25 proc. (išimtinais 
atvejais – iki 35 proc.) visų projekto 
išlaidų. Pagal 2016 m. LIFE progra
mos kvietimą dėl bendrojo finan
savimo kreipėsi 8 pareiškėjai, iš ku
rių 7 paraiškos buvo įtrauktos į pre
liminarų finansuotinų projektų są
rašą. Bendrojo finansavimo paraiš
kų teikėjais ir pagrindiniais naudos 
gavėjais gali būti visi Lietuvos Res
publikoje registruoti viešieji ir pri
vatieji subjektai. 

LIFE gebėjimų ugdymo projek
tai skirti veikloms, kuriomis būtų 
skatinamas valstybių narių gebė
jimo ugdymas administruojant LI
FE programą. Nuo 2016 m. balan
džio mėn. Aplinkos ministerija ir 
Aplinkos projektų valdymo agentū
ra pradėjo vykdyti Europos Komisi
jos ir Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos finansuojamą projektą 

„LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvo
je“. Jis truks ketverius metus. Vienas 
svarbiausių tikslų – stiprinti vyriau
sybinių ir nevyriausybinių organi
zacijų gebėjimus teikti kokybiškas 
paraiškas, atitinkančias „LIFE“ pro
gramos reikalavimus. 

Kvietimą teikti paraiškas nau
jiems LIFE programos projektams 
Europos Komisija kasmet paskel
bia gegužės mėnesį, tačiau norint 
parengti gerą paraišką, atitinkan
čią LIFE reikalavimus, verta pradė
ti ją ruošti gerokai anksčiau. Kvie
čiame visas aplinkosaugos, išteklių 
naudojimo, bioįvairovės bei klimato 
kaitos srityje veikiančias organiza
cijas, mokslo įstaigas ar verslo įmo
nes pasinaudoti LIFE programos fi
nansavimu naujoms idėjoms įgy
vendinti. Daugiau informacijos apie 
LIFE programą galite sužinoti LIFE 
gebėjimų stiprinimo Lietuvoje sve
tainėje www.lifeprojektai.lt.

Projektą „LIFE gebėjimų stiprini-
mas Lietuvoje“ Nr. LIFE14 CAP/
LT/000008 finansuoja Europos 
Sąjungos LIFE programa

Nauji LIFE projektai padės išsaugoti 
svarbias gyvūnų ir augalų rūšis

Pagal Aplinkos ir klimato politikos programą LIFE šiais metais pradedami įgyvendinti 144 nauji 
projektai 23 Europos Sąjungos valstybėse, kurių bendros investicijos sudarys 398,6 mln. eurų. Pa-
gal 2015 m. kvietimą buvo patvirtinta daugiausia 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 ge-
rokai mažiau. Populiariausios 2015 metų LIFE projektų sritys: aplinkos ir veiksmingo išteklių nau-
dojimo (56 patvirtinti projektai) bei gamtos ir biologinės įvairovės (39 patvirtinti projektai).
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