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PAGRINDINĖ VEIKLA

❖ LIFE projektų įgyvendinimo priežiūra:

❖ Atitikimo LIFE taisyklėms tikrinimas – administracinis, 
finansinis, viešinimo

❖ Projekto įgyvendinimo pažangos tikrinimas –
monitoringo vizitai

❖ Poveikis/tinkamumas politikos kontekste

❖ Teminių susitikimų organizavimas
❖ Tyrimų, studijų atlikimas



❖ NEEMO Komunikacijos grupė:

❖ Padeda pareiškėjams skleisti informaciją apie 
projektus

❖ Prižiūri LIFE svetainę

❖ Ruošia LIFE leidinius

❖ Dalyvauja renginiuose

❖ Ruošia ir skelbia informaciją svetainėje

PAGRINDINĖ VEIKLA
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LIFE – ANKSČIAU IR DABAR

❖LIFE 1992-2013: daugiau nei 4700 projektų 
šiose srityse:

❖ Gamta ir biologinė įvairovė

❖ Kiti aplinkos sektoriai ir valdymas

❖ Aplinkosauginis informavimas

❖LIFE 2014 - 2020, dvi paprogramės: 

❖ Aplinkos

❖ Klimato politikos



LIFE 2014-2020 : PRIORITETINĖS SRITYS IR BIUDŽETAS



LIFE 2017 – BIUDŽETAS – TRADICINIAI PROJEKTAI



LIFE 2014-2017 DAUGIAMETĖ PROGRAMA

❖Akcentuojama:

❖ Ilgalaikis projekto tvarumas

❖ Galimybė pakartoti ir perkelti projekto 
rezultatus

❖ ES pridėtinė vertė

❖Poveikio rodikliai



ILGALAIKIS PROJEKTO TVARUMAS

❖ Projekto rezultatų tvarumas turi būti aprašytas 
projekto paraiškoje

❖ Galimybė panaudoti projekto rezultatus jam 
pasibaigus

❖ Ypač svarbus 1 kriterijaus atveju „Techninis 
nuoseklumas ir kokybė“



GALIMYBĖ PAKARTOTI IR PERKLETI PROJEKTO

REZULTATUS

❖ Žiūrėkite toliau nei projekto rezultatų sklaida ir 
pasidalinimas žiniomis

❖ Į projekto veiklas įtraukite tokius darbus ir metodus, 
kurie, projektui pasibaigus, padėtų jo rezultatus 
pakartoti ir / ar perkleti į kitus sektorius, regionus ar 
šalis



ES PRIDĖTINĖ VERTĖ

❖Kiekvienas projektas turi parodyti, kokia yra jo ES 
pridėtinė vertė:

❖ Kiekybinis poveikis aplinkai (esminis, ambicingas, 
patikimas) 

❖ Rezultatų pakartojimas ir perkėlimas

❖ Daugiatiksliškumas, sinergijos ir integracija

❖ Transnacionalinė apimtis (jei reikalinga projekto 
rezultatams pasiekti)



POVEIKIO RODIKLIAI

❖ 2014-2020 LIFE programoje akcentuojami poveikio 
rodikliai – išmatuoti kiekvieno projekto poveikį

❖ Kiekvienas projektas projekto eigoje ir jam pasibaigus 
turi pateikti informaciją apie pagrindinius projekto 
rodiklius

❖ Socialiniai ir ekonominiai rodikliai yra privalomi 
VISIEMS projektams!



LIFE PARAIŠKŲ KONKURENCIJA – 2015 M.  



LIFE PARAIŠKŲ KONKURENCIJA – 2016 M. 





VERTINIMO KRITERIJAI Kriterijai detalizuoti vertinimo gairėse (žr. pareiškėjų dokumentų pakete)

Environnement Climate



LIFE PARAIŠKŲ VERTINIMAS:
DAŽNIAUSI TRŪKUMAI



NEPILNA PRADINĖ INFORMACIJA

❖Kokią problemą norite išspręsti

❖Kokie iššūkiai yra jūsų projekto specifiniame kontekste

❖Kas jau atlikta – projekto pridėtinė vertė 

❖Pradiniai duomenys (tyrimai, rezultatų testavimas, kt.) 
nurodytas duomenų šaltinis ir, jeigu reikia, žemėlapiai



TIKLSINĖ GRUPĖ, SUINTERESUOTOS

PUSĖS, PARTNERYSTĖ

❖Kam turi įtakos problema? Kas naudos projekto 
sprendinius / sukurtus produktus?

❖Ar įtraukta vietos valdžia? Kaip? Būtina užtikrinti 
aktyvų suinteresuotų pusių dalyvavimą

❖Projekte reikalinga konkrečios srities patirtimi grįsta 
partnerystė



NEAIŠKUS RYŠYS TARP PROJEKTO

VEIKLOS IR TIKSLŲ

❖Ar tinkamai pasirinktos veiklos problemai spręsti? 
Pasinaudokite loginės struktūros analize

❖Aiškiai aprašykite kas, ką ir kada darys

❖Įrankiai/strategijos/metodikos būtinos 
įgyvendinant praktinias priemones

❖Transnacionalinis aspektas?



NEUŽTIKRINTAS TVARUMAS

❖Techninis tvarumas turi būti integruotas į projektą,
pvz., bandymas padidinti rezultatus, politikos 
rekomendacijų/ priemonių įgyvendinimas

❖Atsakomybės – kas tęs darbą toliau? Kas naudos 
projekto sukurtas priemones / produktus?

❖Finansinis tvarumas



MAŽAS POVEIKIS/NEDIDELĖ ES 
PRIDĖTINĖ VERTĖ

❖Kokių siekiama pokyčių? 

❖ES vertė: politikos atnaujinimas, nauja įstatyminė bazė, 
elgsenos pokyčiai, nauji produktai rinkoje

❖Poveikio rodikliai – apmokytų žmonių skaičius nėra 
poveikio rodiklis

❖Neigiamas poveikis aplinkai



NESUPLANUOTAS REZULTATŲ

PAKARTOJIMAS IR PERKĖLIMAS

❖Pakartojimas kitoje srityje/sektoriuje

❖Nepakanka numatyti tik rezultatų perkėlimo 
strategijos paruošimą ar galutinio seminaro 
suorganizavimą

❖Perkleti rezultatai turi būti adaptuoti 
naujame kontekste

❖Turi būti integruotą į projektą



PRODUKTŲ PARUOŠIMO IŠLEISTI Į

RINKĄ STRATEGIJA NEIŠSAMI

❖Koks yra moderniausias sprendimas / procesas? 
❖ Techninis pasirengimas – nėra tyrimų (gali būti priimtina 

tik išimtiniais atvejais)
❖Nauda aplinkai nėra išreikšta kiekybiškai
❖ Įsitvirtinimas rinkoje/ komercializavimas gali prasidėti 

projekto metu

❖Verslo planas/ licencijos



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ

Viktorija Maceikaitė
viktorija.Maceikaite@neemo.eu

Follow the LIFE Programme on ec.europa.eu/life

@LIFE_Programme facebook.com/LIFE.programme flickr.com/life_programme


