LAAIFP
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų
fondo
programa (LAAIFP), pagal kurią teikiama finansinė
parama privačiam ir visuomeniniam sektoriui
aplinkos taršos mažinimo investiciniams projektams
įgyvendinti. Gali būti finansuojami aplinkos
apsaugos investiciniai projektai atitinkantys
programos lėšų naudojimo finansavimo kryptis,
kurias kasmet tvirtina Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija siekdama finansuoti tas sritis,
kurioms neskiriamas finansavimas iš Europos
Sąjungos programų.
Pagrindinis LAAIFP finansuojamų projektų tikslas –
mažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir
užtikrinti įgyvendinto projekto tęstinį aplinkosauginį
efektą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip
36 mėnesių laikotarpis.
Subsidijos teikiamos Lietuvos Respublikoje
veikiantiems juridiniams asmenims arba Lietuvos
Respublikoje įregistruotiems kitose Europos
ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių
filialams, įgyvendinantiems projektus Lietuvos
Respublikos teritorijoje, pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymu patvirtintas finansavimo
kryptis**, kurios skelbiamos APVA interneto
svetainėje www.apva.lt, vadovaujantis Lietuvos
aplinkos apsaugos investicijų fondo programos
lėšomis
finansuojamų investicinių projektų
įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašu*.
Pagrindiniai LAAIFP projektų tipai**:
• Vandenų apsaugos 1, 2
✓ projektai, susiję su atskirųjų ir / arba grupinių
nuotekų tvarkymo sistemų pajungimu prie
centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų,
aglomeracijose virš 2000 g. e. 3, 4
✓ prevenciniai
projektai,
susiję
su
technologinių
įrenginių,
mažinančių
gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu
susidariusią taršą nuotekomis, diegimu.
• Aplinkos oro apsaugos
✓ projektai, susiję su oro teršalų valymo
įrenginių diegimu ir/ar kvapų mažinimu
✓ prevenciniai
projektai,
susiję
su
technologinių
įrenginių,
mažinančių
gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu į
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LIFE
LIFE – tai Europos Sąjungos aplinkos ir klimato
politikos finansavimo priemonė. LIFE programą
koordinuoja Europos Komisijos Aplinkos ir Klimato
politikos generaliniai direktoratai, vadovaujantis ES
reglamentu Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato
politikos programos (LIFE) įsteigimo***.

LIFE bendrasis tikslas – prisidėti prie ES aplinkos ir
klimato politikos ir teisės aktų įgyvendinimo,
atnaujinimo ir plėtros kuriant pridėtinę vertę
Europai.
Rekomenduojamas
projekto
įgyvendinimo
laikotarpis – 3-5 metai.
Pagal LIFE priemonę teikiama parama viešoms ir
privačioms įstaigoms, veikiančioms aplinkos ir
klimato išsaugojimo srityse. LIFE programos tikslai,
finansavimo projektams skyrimo kriterijai yra
apibrėžti ES reglamente Nr. 1293/2013*** ir jo
patikslinime Nr. 93/2018****. Finansuotinų
projektų temos ir projektų atrankos procedūros yra
nustatytos 2018–2020 m. daugiametėje LIFE darbo
programoje*****.
LIFE projektų prioritetinės sritys pagal aplinkos
paprogramę***:
• Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas;
• Gamta ir biologinė įvairovė;
• Aplinkosaugos valdymas ir informavimas.
LIFE projektų prioritetinės sritys pagal klimato
politikos paprogramę***:
• Klimato kaitos švelninimas;
• Prisitaikymas prie klimato kaitos;
• Klimato valdymas ir informavimas.
Pagal LIFE programą gali būti finansuojami šie
projektų tipai:
✓ bandomieji projektai;
✓ parodomieji projektai;
✓ geriausios praktikos projektai;
✓ techninės pagalbos projektai;
✓ gebėjimų ugdymo projektai;
✓ parengiamieji projektai;

Išskyrus projektus, finansuotus arba finansuojamus valstybės ar savivaldybių biudžetų ar išteklių, ES Struktūrinės paramos ar kitų
fondų bei programų lėšomis;
2
Išskyrus projektus, susijusius su gyvenamojo sektoriaus ar gamybos plėtra arba naujo taršos šaltinio sukūrimu;
3
Tinkamomis finansuoti išlaidomis taip pat laikomos su įgyvendinamu projektu susijusių darbų, aplinkos atstatymo išlaidos, kurios
numatytos statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kaip būtinos;
4
Galimi pareiškėjai - Viešieji vandens tiekėjai arba savivaldybės institucijos;

✓ informavimo, informuotumo didinimo ir
sklaidos projektai.
Pagrindinės finansavimo pagal LAAIFP sąlygos:
Pagrindinės finansavimo pagal LIFE programą
LAAIFP projektų administravimą vykdo Aplinkos sąlygos:
projektų valdymo agentūra (www.apva.lt).
LIFE programos projektų administravimą vykdo
Europos Komisijos įgaliota Mažų ir vidutinių įmonių
vykdomoji
agentūra
EASME
(http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm).
Lietuvos bendrojo finansavimo lėšas projektams
skiria Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
vadovaudamasi Aprašu******.
aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį, diegimu
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*Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų
įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/84c3d050e41d11e89acab3ff12d77081
**2018 m. LAAIFP finansavimo kryptys:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba83b900f9e211e8a969c20aa4d38bd4
***ES aplinkos ir klimato politikos programos LIFE reglamentas Nr. 1293/2013:
http://static.lifeprojektai.lt/download/pareiskejams/gaires/2016/LIFE%20reglamentas%201293.2013%20del
%20LIFE%20programos%20isteigimo.pdf
****ES aplinkos ir klimato politikos programos LIFE reglamento Nr. 1293/2013 patikslinimas Nr. 93/2018:
http://lifeprojektai.lt/pareiskejams/gaires/reglamentas-2018_93.pdf//@@inline-view
*****2018–2020 m. daugiametė LIFE darbo programa:
http://lifeprojektai.lt/pareiskejams/gaires/life-2018-2020-programa.pdf/@@inline-view
******Europos sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo tvarkos
aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c9acbed063fc11e8acbae39398545bed

Išskyrus atliekų deginimo įrenginių diegimą;
Išskyrus projektus, numatytus arba tinkamus finansuoti iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, ir projektus, susijusius su
biodegalų gamyba.
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