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LIFE ≠ LAAIF
LAAIF – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo
programa – finansinė parama privačiam ir visuomeniniam
sektoriui aplinkos taršos mažinimo investiciniams projektams
įgyvendinti.

www.lifeprojektai.lt3

http://www.lifeprojektai.lt/


LIFE = L’Instrument Financier pour l’Environnement  
ES aplinkos ir klimato politikos finansavimo 

programa

LIFE programos tikslas – prisidėti prie ES aplinkos politikos 
įgyvendinimo pasiūlant ir išbandant inovatyvius sprendimus

Nuo 1992 m. finansuoti 4306 projektai 

Lietuvoje: 17+10 projektų

2014–2017 m. LIFE programa 2014/203/ES: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0203&from=EN

www.lifeprojektai.lt4

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0203&from=EN
http://www.lifeprojektai.lt/
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Švaresnės gamybos 

projektų įgyvendinimas 

Lietuvos tekstilės 

pramonėje

Balinių vėžlių ir varliagyvių 

apsauga Šiaurės Europos 

lygumose

Natura 2000 teritorijų 

tvarkymas ir apsauga 

Lietuvos pajūryje

Amalvos ir Žuvinto šlapynių 

išsaugojimas

LIFE95 TCY/LT/0875 LIFE05 NAT/LT/000094

NELEAP

LIFE05 NAT/LT/000095

LITCOAST

LIFE07 NAT/LT/000530

WETLIFE

Lietuvoje vykdyti LIFE projektai
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Baltųjų gandrų (Ciconia

ciconia) išsaugojimas 

Lietuvoje

Bandomojo ekologinio 

tinklo Pietų Lietuvoje 

sukūrimas

Mažojo erelio rėksnio 

apsauga Lietuvos 

miškuose

Jūrinių buveinių ir rūšių 

inventorizacija Natura 2000 

tinklo plėtrai Lietuvos 

ekonominėje zonoje Baltijos 

jūroje

LIFE07 NAT/LT/000531 LIFE09 NAT/LT/000581

ECONAT

LIFE09 NAT/LT/000235 LIFE09 NAT/LT/000234

DENOFLIT
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Aplinkai palankaus 

ūkininkavimo skatinimas 

siekiant užtikrinti 

nykstančių agrarinio 

kraštovaizdžio paukščių 

apsaugą

Degraduojančių europinės 

svarbos buveinių atkūrimas 

Lietuvos valstybiniuose 

parkuose

Lietuvos pažeistų durpynų 

tvarkymas, įgyvendinant 

Tyrulių paukščių apsaugai 

svarbių teritorijų (PAST) 

atkūrimo darbus 

Aukštumalės aukštapelkės  

atkūrimas  Nemuno  deltos  

regioniniame  parke

LIFE09 NAT/LT/000233

Meldinė nendrinukė

LIFE10 NAT/LT/000117 LIFE12 NAT/LT/001186

Tyruliai - Life

LIFE12 NAT/LT/000965

LIFEAukstumala
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Hidrologinio režimo 

atkūrimas Amalvos ir 

Kamanų aukštapelkėse

Integruoto planavimo 

įrankio sukūrimas, siekiant 

užtikrinti pievų biologinės 

įvairovės gyvybingumą

Paukščių apsaugos 

priemonių įdiegimas 

Lietuvos aukštos įtampos 

elektros energijos 

perdavimo tinkluose

Meldinės nendrinukės 

apsauga formuojant jai 

tinkamų kertinių buveinių 

tinklą Lietuvoje

LIFE13 NAT/LT/000084

WETLIFE 2

LIFE13 ENV/LT/000189

LIFE Viva Grass

LIFE13 BIO/LT/001303

LIFE Birds on Electrogrid

LIFE15 NAT/LT/001024

LIFEMagniDucatusAcrola



LIFE programos sritys

www.lifeprojektai.lt9

Aplinkos paprogramė

• Aplinka ir išteklių efektyvumas

• Gamta ir biologinė įvairovė

• Aplinkos valdymas ir informavimas

Klimato politikos paprogramė

• Klimato kaitos švelninimas

• Prisitaikymas prie klimato kaitos

• Klimato valdymas ir informavimas

http://www.lifeprojektai.lt/


Projektų tipai

▪Bandomieji projektai

▪Parodomieji projektai

▪Geriausios praktikos projektai

▪ Informavimo, informuotumo didinimo ir sklaidos projektai

▪ Integruotieji projektai

(ir techninės pagalbos projektai

www.lifeprojektai.lt10

Moksliniai 
tyrimai

≤500‘000 €
tik 25%

http://www.lifeprojektai.lt/


Projektų tipai

Bandomieji projektai =

taikoma nauja ar neišbandyta technika ar metodas

+ nauda aplinkos srityje

+ bus galima taikyti platesniu mastu.

www.lifeprojektai.lt11

Dyemond Solar – Inovatyvi mažų sąnaudų 
energiją taupančių DSC saulės elementų 
gamybos technologija
LIFE09 ENV/SE/000355

http://www.dyemondsolar.com/

http://www.lifeprojektai.lt/
http://www.dyemondsolar.com/


Projektų tipai

www.lifeprojektai.lt12

+ ES pridėtinė 
vertė

Parodomieji projektai =

veiksmai, metodika ar principai

įgyvendinami + bandomi + vertinami + skleidžiami

+ nauji ar konkrečiomis sąlygomis nežinomi

+ galės būti taikomi kitais atvejais panašiomis
aplinkybėmis.

http://waleva.eu/

Inovatyvus būdas panaudoti atliekas kaip žaliavą: 
levulininės rūgšties gamyba iš šiaudų
LIFE13 ENV/ES/001165

http://www.lifeprojektai.lt/
http://waleva.eu/


Projektų tipai

Integruotieji projektai =

didelėje teritorijoje (regioniniu, keleto regionų,
nacionaliniu arba tarptautiniu mastu)

+ įgyvendinami aplinkos arba klimato planai ar
strategijos

+ pritraukiant kitų ES ir LT finansavimo šaltinių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 5 iki 10 metų.

www.lifeprojektai.lt13

Coast to Coast Climate Challenge. Tikslas – įgyvendinti regioniniai prisitaikymo prie klimato kaitos planai, 
koordinuoti CCA vertinimai ir veiklos, taip pat išteklių bei gyventojų, savivaldybių, įmonių prisitaikymo gebėjimų 
nustatymas ir pagerinimas vandens sektoriuje
LIFE15 IPC/DK/000006 http://www.c2ccc.eu

http://www.lifeprojektai.lt/


Artimi rinkai (close-to-market) projektai

www.lifeprojektai.lt14

Ypač laukiami!

Tikslas – išbandyti ar parodyti naują produktą, technologiją arba gamybos
procesą, kuris galėtų būti naudojamas rinkoje.

Klimato kaitos švelninimo techniniai sprendimai, pvz. ŠESD emisijų sumažinimui,
per žaliąsias inovacijas ir žiedinę ekonomiką.

Komercinimas ir industrializavimas gali prasidėti jau projekto įgyvendinimo metu!

http://www.lifeprojektai.lt/
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LIFE Pareiškėjai?

➢Visos ES įsteigtos viešos ir 
privačios įstaigos

Partneriai?

➢Dažniausiai nuo 1 iki 5

➢Tarptautiniai projektai gauna 
kelis papildomus balus

Projekto dydis?

➢Nuo 0,5 iki 5 mln. €

Finansavimas?

➢ 60% ES

➢ Iki 25% LT

http://www.lifeprojektai.lt/
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Perskaityti gaires pareiškėjams 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017

Nuo ko pradėti?

http://www.lifeprojektai.lt/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/


LIFE nacionaliniai kontaktiniai asmenys

• Lina Čeičytė, Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento 
Klimato kaitos finansų ir projektų valdymo skyriaus vedėja, el. p. 
lina.ceicyte@am.lt

• Sigita Alčauskienė, AM ES paramos administravimo departamento ES 
fondų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. 
sigita.alcauskiene@am.lt

www.lifeprojektai.lt17

Kas administruoja LIFE?

• Europos Komisija 

• EASME – mažų ir vidutinių įmonių vykdomoji agentūra 
http://ec.europa.eu/environment/life

mailto:lina.ceicyte@am.lt
mailto:sigita.alcauskiene@am.lt
http://www.lifeprojektai.lt/
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm


Projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ 

pagalba pareiškėjams

1. Konsultacijos pareiškėjams;

2. Seminarai:
• Gegužės 9 d. LIFE mugė/LIFE 25, Vilniuje
• Gegužės 31 d. Informacinė diena Briuselyje #EUGreenWeek

https://ec.europa.eu/easme/en/news/information-networking-
event-life-2017-call-project-proposals

3. Patirties pasidalinimo susitikimai;

4. Metodinė medžiaga;

5. Partnerių paieška http://db.lifeprojektai.lt/

LIFE LT www.lifeprojektai.lt18

https://ec.europa.eu/easme/en/news/information-networking-event-life-2017-call-project-proposals
http://db.lifeprojektai.lt/
http://www.lifeprojektai.lt/


Daugiau informacijos:
www.lifeprojektai.lt

Rašykite:
ausra.smitiene@apva.lt


