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Spaudos centras (http://sc.bns.lt/)
INTERNETINIS SEMINARAS „LIFE PARAIŠKOS ADMINISTRACINĖ DALIS (A
forma) ir TECHNINĖ DALIS (B forma)“
Rugpjūčio 8 d. 10:00 val. vyks
trečiasis seminaras internetu anglų
kalba skirtas LIFE programos 2017
m.
kvietimo
pareiškėjams.
Seminaro tema - LIFE paraiškos
administracinė dalis (A forma) ir
techninė dalis (B dalis). Seminaro
lektorius – Henrik Toremark,
Švedijos Sweco International AB
ekspertas.
Registracija į internetinį seminarą:

https://app.livestorm.co/apva-1/administrative-forms-a-forms-and-project-outline-bforms
(https://app.livestorm.co/apva-1/administrative-forms-a-forms-and-projectoutline-b-forms)
Informuojame, kad pirmųjų dviejų internetinių seminarų įrašai jau pasiekiami!
Pirmasis seminaras„LIFE projekto biudžetas ir F formos“ (angl. LIFE Project budget and
F forms):
https://youtu.be/nK6qdb7wZuE (https://youtu.be/nK6qdb7wZuE)
https://youtu.be/13h8lLtMqvA (https://youtu.be/13h8lLtMqvA)

Šiame seminare lektorius supažindina su dokumentais, naudingais rengiant LIFE
projekto paraišką, paaiškina, kaip nustatyti, ar Jūsų projektas atitinka LIFE programą, ar
jis tikrai sprendžia aplinkosauginę problemą, ar atitinka tris LIFE kriterijus bei
programos prioritetus. Ekspertas supažindina su LIFE projekto ypatumais, projekto
konsorciumo sudarymu, dalinasi paraiškų ruošimo patarimais. Taip pat, trumpai
pristato eProposal sistemą ir F formas.
Antrojoje seminaro dalyje supažindinama su LIFE paraiškos F formomis: F1

Tiesioginės personalo išlaidos, F2 Kelionės ir pragyvenimo išlaidos, pateikiami
reikalavimai, patarimai bei pavyzdžiai planuojant šias išlaidas. Pristatoma 2 % taisyklė,
projekto personalo planavimo pavyzdžiai (nuolatinių darbuotojų ir „papildomas“
personalas). Ekspertas paaiškina, kokios išlaidos įeina į F3 formą - Išorės paslaugų
(„external assistance“) išlaidos, kuo skiriasi F4 Ilgalaikio naudojimo prekės:
infrastruktūros, įrangos ir prototipų išlaidos. Pateikiami pavyzdžiai, kaip skaičiuoti
kiekvieno daikto nusidėvėjimo sumą. F5 - Su žeme susijusios išlaidos - yra aktualios tik
Gamtos ir Biologinės įvairovės prioritetinei sričiai. Pateikiami F6, F7 ir F8 išlaidų
pavyzdžiai. Pateikiama informacija apie FC formą – Finansiniai įnašai. Taip pat,
ekspertas pataria kaip galima susikurti biudžeto lentelę pagal veiklas ir F formas.

Antrasis seminaras „LIFE projekto veiklos ir paraiškos C formos pildymas“ (angl. LIFE
Description of project actions (C forms)):

https://www.youtube.com/watch?v=GDEirisW6eQ (https://www.youtube.com/watch?
v=GDEirisW6eQ)
https://www.youtube.com/watch?v=ZzN23HURURs
(https://www.youtube.com/watch?v=ZzN23HURURs)

Šiame seminare pateikdamas projekto pavyzdį ekspertas paaiškina skirtumus tarp
projekto tikslų, rezultatų ir produktų rezultatų, pristato projekto veiklos rodiklius, LIFE
projekto veiklų struktūrą, kiekvienai veiklai galimas poveikles. Taip pat lektorius kalba
apie veiklų aprašymus bei klausimus, į kuriuos turėtų būti atsakyta aprašant veiklas.
Internetinio seminaro metu ekspertas plačiau pristato parengiamąsias veiklas,
įgyvendinimo veiklas, projekto veiklų poveikio stebėseną.
Šio seminaro antrojoje dalyje ekspertas pristato D veiklas „Visuomenės informuotumo
apie rezultatus didinimas ir jų sklaida“, perkeliamumo ir atkartojamumo svarbą.
Pateikiami perkeliamumo skatinimo pavyzdžiai, taip pat pavyzdžiai, kokiais būdais
galima didinti visuomenės informuotumą. Kalbama apie LIFE projektų tarptautiškumą,
projekto valdymo veiklas ir ataskaitas. Lektorius pateikia projekto valdymo struktūros
pavyzdinę schemą.
PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : KRISTINA CIJŪNĖLIENĖ, APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už
pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos
organizacijos.
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Gamta, aplinkosauga, Verslas, ekonomika, finansai
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