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Pateikta daugiau nei 1100 LIFE
programos Aplinkos projektų koncepcijų!
Praėjusią savaitę baigėsi LIFE koncepcijų pateikimo
terminai. Europos Komisijai pateikta daugiau nei
1100 LIFE Aplinkos paprogramės koncepcijų,
lyginant su pernai metais pareiškėjų aktyvumas
išaugo 10 procentų Europos mastu. Koncepcijos
gautos iš 27-ių Europos Sąjungos šalių. 54 proc.
koncepcijų priskiriamos Aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo
prioritetinei sričiai, 31 proc. Gamtos ir biologinės įvairovės, 15 proc. Aplinkos valdymo ir informavimo.
Bendra visų Europos Sąjungos koncepcijų - galimų projektų, siekiančių
spręsti aplinkos problemas, vertė – 4 mlrd. eurų, iš jų: 2,3 mlrd. Eurų Aplinkos
ir išteklių naudojimo efektyvumo srities (tai 35 procentais daugiau nei
pernai), 1,4 mlrd. eurų - Gamtos ir biologinės įvairovės, 369 mln. eurų Aplinkos valdymo ir informavimo srities. Prašoma Europos Sąjungos parama
vykdyti šiuos projektus – 2,2 mlrd. eurų, lėšų poreikis išaugo 22 procentais
lyginant su 2018 m. kvietimu. Deja, ši suma net dešimt kartų viršija bendrą
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225 mln. eurų biudžetą, taigi, tik geriausios idėjos bus atrinktos ir jų
pareiškėjai pakviesti dalyvauti kitame atrankos etape.
Galime pasidžiaugti, kad koncepcijų skaičius iš Lietuvos šiemet taip pat
išaugo: pagal 2019 m. LIFE Aplinkos paprogramės kvietimą buvo pateikta 11
koncepcijų, tuo tarpu pagal 2018 m. kvietimą – 5. Taip pat šiemet buvo
pateiktos 3 koncepcijos, kur lietuviai įtraukti kaip partneriai.
EASME gautas koncepcijas jau pradėjo vertinti, o atrankos rezultatus
planuoja paskelbti spalio mėnesį. Atrinktų koncepcijų pareiškėjai iki 2020 m.
vasario mėn. bus kviečiami pateikti pilnas paraiškas.
Norintys dalyvauti LIFE programoje dar gali suskubti teikti paraiškas klimato
paprogramės projektams finansuoti. Dėl Lietuvos bendrojo finansavimo
Aplinkos ministerijai teikimo terminas klimato ir integruotiesiems projektams
buvo birželio 14 d. Buvo gautos 3 paraiškos. Tuo tarpu, pilnas klimato
paraiškas Europos Komisijai per eProposal sistemą reikia pateikti iki rugsėjo
12 d., integruotųjų projektų – iki rugsėjo 5 d.
Taip pat, norinčius dalyvauti LIFE projektuose ir ieškančius savo veiklai
partnerių kviečiame registruotis LIFE projektų idėjų ir partnerių paieškos
duomenų bazėje http://db.lifeprojektai.lt arba kreiptis el. paštu
info@lifeprojektai.lt.
Pasitikrinti, ar Jūsų idėja tinkama finansuoti pagal LIFE programą, galite
virtualaus gido, kuris skirtas visiems rašantiems LIFE projekto paraišką ar dar
tik ketinantiems tai daryti, pagalba. Gido tikslas yra supažindinti su svarbiais
skirtinguose LIFE projekto paruošimo etapuose iškylančiais klausimais ir
padėti įsivertinti žinias reikalingas paruošti tinkamą LIFE paraišką.

Projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ Nr. LIFE14 CAP/LT/000008
finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa
PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: KRISTINA CIJŪNĖLIENĖ, APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO
AGENTŪRA
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„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai
spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų
atstovaujamos organizacijos.
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