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Kvietimas į renginį "LIFE info diena 2018"
Šį trečiadienį, t.y. balandžio 25 d. 9:00 – 13:00 Best Western
Vilnius viešbutyje (Konstitucijos pr. 14, Stiklo salė), Vilniuje
vyks seminaras „LIFE info diena 2018“ skirtas programos
2018 m. kvietimo pareiškėjams. Seminarą organizuoja
Aplinkos ministerija kartu su projektu „LIFE gebėjimų
stiprinimas Lietuvoje“. LIFE informacinėje dienoje bus
pristatomos 2018 m. kvietimo naujovės ir gairės koncepcijos dokumentui. Seminaro
metu ne tik sužinosite apie LIFE programos finansavimo galimybes aplinkos bei
klimato projektams, programos aktualijas iš EASME atstovo Š. Zableckio, bet ir turėsite
galimybę pasiklausyti paraiškas sėkmingai pateikusių atstovų diskusijos apie LIFE
projektų rengimą. Renginio viešnia – technologijų centro CARTIF (Ispanija) atstovė
Paloma Gatón Garnica, koordinuojanti penkis technologinius parodomuosius LIFE
projektus.
Renginio
moderatorius
–
Vaidotas
Beniušis.
Registracija
(http://static.lifeprojektai.lt/infodiena/) į seminarą.
Europos Komisija 2018 m. LIFE programos kvietimą teikti projektų pasiūlymus
paskelbė balandžio 18 d. Šiais metais planuojama investuoti apie 400 mln. eurų
aplinkos (prioritetinės sritys: Gamtos ir biologinės įvairovės; Aplinkos ir išteklių
efektyvumo bei Aplinkos valdymo ir informavimo) ir klimato kaitos (prioritetinės sritys:

Klimato kaitos švelninimas; Prisitaikymas prie klimato kaitos; Klimato valdymas ir
informavimas) projektams.
Aplinkos paprogramė apima tradicinius, parengiamuosius, integruotuosius ir techninės
pagalbos projektus. Klimato paprogramė apima tradicinius, integruotuosius ir
techninės pagalbos projektus. Dauguma LIFE projektų yra tradiciniai, kurie
demonstruoja geriausią praktiką, jų metu įdiegiamos pilotinės linijos, be to, jie skatina
visuomenės informuotumą apie aplinkosaugos pasiekimus.
Gamtos ir biologinės įvairovės projektams skiriamas 60% (prioritetinėms buveinėms ir
rūšims – 75%) finansavimas, tuo tarpu aplinkos ir išteklių efektyvumo bei aplinkos
valdymo ir informavimo ir visiems klimato projektams – 55% finansavimas tinkamoms
išlaidoms. LIFE paraiškas gali teikti bet kuris ES registruotas juridinis asmuo: viešosios
įstaigos, įmonės ir nevyriausybinės organizacijos.
LIFE projektai atrenkami pagal vertinimo kriterijus, kurie buvo atnaujinti ir pateikiami

2018–2020
m.
daugiametėje
LIFE
darbo
programoje
(http://lifeprojektai.lt/pareiskejams/gaires). Naujojoje programoje didesnė reikšmė
skiriama projekto tvarumui, rezultatų perkėlimui bei Europos Sąjungos pridėtinei vertei.
Nuo šių metų LIFE programa supaprastino tradicinių aplinkos ir išteklių naudojimo
efektyvumo, gamtos ir biologinės įvairovės projektų teikimo procesą. Pagal šią naują
dviejų pakopų paraiškų teikimo procedūrą iki 2018 m. birželio 12 d. reikės parengti
Aplinkos ir išteklių efektyvumo srities koncepciją, iki 2018 m. birželio 14 d. – Gamtos ir
biologinės įvairovės srities koncepciją, kurioje turėtų būti aprašyta projekto idėja.
Vienuolikos puslapių koncepcija turi būti parengta anglų kalba. Koncepcijoje numatytos
3 pagrindinės dalys: administracinė dalis (A forma) – pagrindinė projekto informacija;
projekto santrauka (B forma), kurioje svarbu pabrėžti pridėtinę vertę Europos Sąjungai;
finansinė dalis (C forma) – projekto biudžetas.
Jau 2018 metų spalio mėnesį atrinktų koncepcijų rengėjai bus informuoti, kad gali
rengti LIFE paraiškas, kurias Europos Komisijai reikės pateikti iki 2019 metų sausio
mėn. Tuo tarpu dėl tradicinių klimato kaitos projektų paraiškų teikimo tvarka nesikeičia,
išlieka ta pati – vieno etapo paraiškos teikimas iki 2018 m. rugsėjo 12 d.
Dviejų etapų LIFE paraiškų tradicinių projektų rengimo terminai:
• 2018-06-12: prioritetinės srities „Aplinka ir išteklių efektyvumas“ koncepcijos
pateikimas;
• 2018-06-14: prioritetinės srities „Gamta ir biologinė įvairovė“ koncepcijos pateikimas;
• 2018 m. spalio mėn.: atrinktų koncepcijų rengėjų informavimas;
• 2019 m. sausio mėn.: LIFE tradicinių projektų paraiškų pateikimas.
Nuo 2014 m. LIFE programa taip pat priima paraiškas dėl platesnio masto integruotų
projektų, įgyvendinančių strateginius Europos Sąjungos aplinkos ir klimato planus
dideliu teritoriniu mastu. Šie projektai taip pat gali turėti regioninę, daugiaregioninę,
nacionalinę ar tarpvalstybinę sritį. Integruotieji projektai gali būti viešojo
administravimo įstaigų ar kitų subjektų, kurie yra pakankamai dideli, kad galėtų
koordinuoti papildomą finansavimą iš privačių, nacionalinių ar kitų Europos Sąjungos
šaltinių.
Dviejų etapų LIFE paraiškų integruotujų projektų rengimo terminai:
• 2018-09-05: integruotųjų projektų koncepcijos pateikimas;
• 2018 m. lapkričio mėn.: atrinktų koncepcijų rengėjų informavimas;
• 2019-03-14: LIFE integruotujų projektų paraiškų pateikimas.
Pagrindinis dokumentas ruošiantiems LIFE programos paraiškas yra gairės
(http://lifeprojektai.lt/pareiskejams/gaires) pagal prioritetines programos sritis.
Aplinkos projektų valdymo agentūra įgyvendindama „LIFE gebėjimų stiprinimas
Lietuvoje“ projektą norinčius dalyvauti LIFE projektuose ir turinčius klausimų, kaip
parengti
gerą
LIFE
paraišką,
kviečia
rašyti
elektroninius
laiškus
adresu: info@lifeprojektai.lt (info@lifeprojektai.lt), naujienas apie LIFE programą rasite
puslapyje: www.lifeprojektai.lt (www.lifeprojektai.lt).
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

Renginio pradžia

2018-04-25, trečiadienis 09:00
Renginio pabaiga
2018-04-25

Renginio vieta
Best Western Vilnius viešbutyje (Konstitucijos pr. 14, Stiklo salė), Vilniuje
Kontaktinis asmuo
Kristina Cijūnėlienė
Komunikacijos specialistė
Aplinkos projektų valdymo agentūra
(8 5) 278 73 28
kristina.cijuneliene@apva.lt
pasidalinti
atgal

