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LIFE programa – ES aplinkos ir klimato 
politikos finansavimo programa

LIFE programos tikslas – prisidėti prie ES aplinkos ir klimato 
kaitos politikos įgyvendinimo pasiūlant ir išbandant 

inovatyvius sprendimus

Teisinis pagrindas:

LIFE Reglamentas (2013 m. gruodžio 11 d. ES Reglamentas Nr. 1293/2013)

LIFE Daugiametė darbo programa 2014–2017 m. (2014 m. kovo 19 d. EK 
sprendimas)
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LIFE programos sritys
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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



Prioritetinė sritis „Aplinka ir efektyvus 
išteklių naudojimas“

Siekiama įgyvendinti konkrečius tikslus, nustatytus 
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos plane ir 

7-ojoje aplinkos veiksmų programoje
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Vanduo

Atliekos

Žiedinė 
ekonomika

Sveikata ir 
triukšmas

Oro 
kokybė



Projektų pavyzdžiai

➢Taikomas naujoviškas metodas skatinant eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių arba pakuočių pakartotinį naudojimą.

➢Antrinių išteklių ar atliekų naudojimas kitose pramonės šakose ar vertės
grandinėse.

➢Jūras teršiančių šiukšlių ar mikrobinių teršalų sumažinimas.

➢Amoniako ir kietųjų dalelių išmetimo vykdant žemės ūkio veiklą
mažinimas.
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Prioritetinė sritis „Gamta ir biologinė įvairovė“

• Siekiama įgyvendinti pagal direktyvas ES svarbių buveinių ir rūšių, 
įskaitant jūrų buveines ir paukščių rūšis, išsaugojimą.

• Veiksmai, kuriais siekiama įgyvendinti ES Biologinės įvairovės strategiją 
ir jos prioritetus iki 2020 m.

Eagles in the forest- Mažojo erelio rėksnio (aquila pomarina) apsauga Lietuvos 
miškuose

LIFE09 NAT/LT/000235 

www.eagles.lt
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Prioritetinė sritis „Valdymas ir informavimas“

Informavimo, komunikacijos  ir informuotumo didinimo 
kampanijos vadovaujantis  7-ojoje aplinkos veiksmų 

programos prioritetais

LIFE: Food.Waste.StandUp - Informuotumo didinimo kampanija, kuria siekiama
atkreipti maisto pramonės ir vartotojų dėmesį į maisto atliekas ir maisto pertekliaus
valdymą

LIFE15 GIE/IT/000887
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Klimato kaitos prioritetinės sritys
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Klimato kaitos švelninimas Prisitaikymas prie klimato kaitos

Pramonės 
sektorius

Fluorintos
dujos

Žemės 
naudojimo , 

keitimo ir 
miškininkystės 

sektorius

Jautrios sritys: 
potvyniai, salos, 

sausros ir kt.

Prisitaikymo 
prie klimato 

kaitos 
strategijų 
rengimas

Žalioji 
infrastruktūra 

ir miestų 
prisitaikymas



Klimato kaitos srities projektai

➢LIFE Sarmiento – inovatyvūs būdai sumažinti ŠESD emisijas
vynuogynuose kartu gerinant dirvožemį sausringuose regionuose.

➢LIFE CERSUDS - miesto drenažinės sistemos įrengimas panaudojant
žemos ekonominės vertės keramiką.

➢LIFE SHARA – prisitaikymo prie klimato kaitos politikos valdymo
gerinimas ir informuotumo didinimas Ispanijoje.
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Projektų temos
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Projektų temos išvardintos 2014–2017 m. daugiametėje LIFE darbo 
programoje: 

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

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


Projektų tipai

▪Bandomieji projektai

▪Demonstraciniai projektai

▪Geriausios praktikos projektai (tik NAT, CCM, CCA)

▪ Informavimo, informuotumo didinimo ir sklaidos projektai
(tik GIE, GIC)

▪ Integruotieji projektai (techninės pagalbos projektai)
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Projektų tipai

Bandomieji projektai =

taikoma nauja ar neišbandyta technika ar metodas

+ nauda aplinkos ar klimato srityje

+ bus galima taikyti platesniu mastu.
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LIFE BIOTTOPE – Biologiniai įrankiai, skirti 
optimizuoti valymo technologijas, siekiant 
pašalinti mikro teršalus ir endokrininę sistemą 
ardančias medžiagas
LIFE11 ENV/FR/000742

http://www.biottope.eu

http://www.biottope.eu/


Projektų tipai
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Demonstraciniai projektai =

veiksmai, metodika ar principai

įgyvendinami + bandomi + vertinami + skleidžiami

+ nauji ar konkrečiomis sąlygomis nežinomi

+ galės būti taikomi kitais atvejais panašiomis
aplinkybėmis.

http://www.lo2x.com

LO2X - Superkritinio vandens ko-oksidacija miesto 
nuotekų dumblo ir atliekų tvarkymui
LIFE12 ENV/ES/000477

http://www.lo2x.com/


Projektų tipai
Integruotieji projektai =

➢Įgyvendinami didelėje teritorijoje ( regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu mastu);

➢ Įgyvendinami nacionaliniai ar regioniniai aplinkos ar klimato kaitos planai bei strategijos;

➢ Pritraukiami kiti nacionaliniai ar ES finansavimo šaltiniai;

➢ Įgyvendinimo laikotarpis 5-10 metų;

➢ Projekto dydis apie 10 mln. Eur.

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

15



Paraiškų teikimas 
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➢ES įsteigti vieši ir privatūs juridiniai subjektai;

➢Projektai gali turėti partnerius (dažniausiai 1 – 5);

➢Gali dalyvauti ir trečiosios šalys.

➢Projekto dydis nuo 0,5 iki 5 mln. Eur;

➢60 % ES subsidija ( gali siekti iki 75 %);

➢Iki 25 % LT finansavimas.

Paraiškos pildomos eProposal sistemoje:  https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/

Pareiškėjai 

Finansavimas

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/


Rašykite:

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

Ačiū už dėmesį!

mailto:lina.ceicyte@am.lt

