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KVIETIMAS TEIKTI 2017 METŲ PARAIŠKAS PAGAL LIFE PROGRAMĄ JAU
PASKELBTAS!
Balandžio 28 dieną paskelbtas 2017 m. Europos
Komisijos kvietimas teikti paraiškas paramai
pagal aplinkos ir klimato politikos programą LIFE.
Virš 373 milijonų eurų bus skirta aplinkos ir
klimato tradiciniams projektams finansuoti
Europoje. Paraiškos teikiamos Europos Komisijai
iki 2017 m. rugsėjo mėnesio. Pareiškėjais gali būti
visi Europos Sąjungoje registruoti juridiniai
asmenys, tame tarpe technologijų centrai,
pramonės ir verslo įmonės (nepriklausomai nuo
dydžio), nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės bei valstybės įstaigos ir kt. Europos Sąjungos
skiriamas finansavimas iki 60 proc., Lietuvos Respublikos bendrasis finansavimas – iki 25 proc. Dėl
Lietuvos Respublikos finansavimo reiktų kreiptis į Aplinkos ministeriją pateikiant projekto koncepciją
iki birželio 2 d. Lietuvos bendrojo finansavimo tvarkos aprašas skelbiamas www.am.lt
(http://www.am.lt/), www.lifeprojektai.lt (http://www.lifeprojektai.lt/).

Ypatingas dėmesys 2017 m. LIFE programoje skiriamas su rinka susijusiems projektams (angl. closeto-market). Pasirinkta projekto apimtis ir rezultatas turėtų leisti projektui pasiekti aiškią, ambicingą ir
įtikinamą naudą aplinkai ir (ar) klimatui atliekų tvarkymo, žiedinės ekonomikos, išteklių efektyvumo,
klimato kaitos mažinimo ir vandens srityse. Be to, projektas turėtų pasižymėti techniniu ir ekonominiu
parengtumu, kuris leistų įgyvendinti siūlomą sprendimą su rinka susijusiomis sąlygomis (t.y. taikymas
pramonėje ar komerciniais tikslais) jau projekto įgyvendinimo metu. Konkrečios projektų temos
nurodytos gairėse, kurios skelbiamos http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017
(http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm).

Apie 2017 metų kvietimą naujausia informacija buvo dalinamasi Aplinkos ministerijos kartu su
Aplinkos projektų valdymo agentūra gegužės 9 d. organizuotame informaciniame renginyje „LIFE
mugė/LIFE 25“. Renginyje dalyvavo Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato atstovas
Christian Strasser, kuris atkreipė dėmesį, kad dalyvių gausa ir Aplinkos ministro palaikymas rodo iš
tiesų nemažą lietuvių susidomėjimą LIFE programa. Svečias supažindino su LIFE programos
aktualijomis. Pasak Ch. Strasser, LIFE programa yra katalizatorius. Tai nėra ta priemonė, kuri išspręs
visas Europos Sąjungos aplinkosaugos problemas, tačiau ji padeda skleisti geriausias praktikas
biologinės įvairovės išsaugojimui ir buveinių atkūrimui bei pritraukia kitus fondus, tokius kaip Europos
investicijų bankas ar struktūriniai fondai, nukreipiant juos tikslingam aplinkosaugos sprendimų
finansavimui (per LIFE integruotuosius projektus). Be to, LIFE programa finansuodama konkrečius
projektus skatina aplinkosauginius pokyčius gamyboje bei paslaugų sektoriuje ir remia žiedinės
ekonomikos strategijos įgyvendinimą.

Svečias pabrėžė, kad LIFE projektų efektyvumas yra labai svarbus. Jis nustatomas pagal tai, kaip
projektas pasiekė nusimatytus tikslus, ar jis yra skirtas aktualioms aplinkos ar klimato kaitos
problemoms, kurios aprašytos Paryžiaus susitarime dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos
konvencijos, spręsti. Kitas svarbus LIFE projektų aspektas – pridėtinė vertė Europos Sąjungai.
Rengiant paraiškas, tą būtina aprašyti ir pagrįsti, nes tai yra tarptautinė programa. Rengiant LIFE
paraiškas pagal 2014-2020 metų programą svarbu pabrėžti jų atkartojamumą ir perkeliamumą bei
ilgalaikį projektų tvarumą.

Ch. Strasser iš visų 6 finansuojamų projektų sričių (tradiciniai projektai, gebėjimų ugdymo projektai,
techninė pagalba integruotiesiems projektams, dotacijos nevyriausybinėms įmonėms, bankiniai
finansavimo instrumentai, parengiamieji projektai) išskyrė integruotuosius projektus. Šiuo metu
Europos Sąjungoje yra įgyvendinami 15 tokio tipo projektų. Svečias pažymėjo, kad kiekviena Europos
Sąjungos narė gali paruošti po 3 integruotuosius projektus iki 2020 metų. Lietuva iki šiol Europos
Komisijai yra pateikusi tik vieną integruotąjį projektą pagal 2016 metų kvietimą. Tai – Aplinkos
projektų valdymo agentūros kartu su Aplinkos ministerija ir Valstybine saugomų teritorijų tarnyba bei
dar 10 partnerių parengtas projektas „Lietuvos „Natura 2000“ teritorijų tinklo apsaugos ir tvarkymo
optimizavimas“. Pasak Europos Komisijos atstovo, integruotieji projektai yra sėkmingi projektai. Kaip
pavyzdį paminėjo Lenkijos integruotąjį projektą „Oro kokybės plano Mažosios Lenkijos (Małopolska)
regionui įgyvendinimas – Mažoji Lenkija sveikoje atmosferoje“. Šio LIFE projekto biudžetas yra 17
mln. eurų, tačiau tikimasi, kad pritraukiant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos
regioninės plėtros fondo, nacionalinių bei regioninių ir privačių fondų lėšas, nauda sieks net 800 mln.
eurų.

Europos Komisijos atstovas teigė, kad pagal 2016 metų kvietimą buvo gautos 867 paraiškos, tarp jų
734 parengtos pagal Aplinkos paprogramę ir 133 pagal Klimato paprogramę. Pagal Aplinkos
paprogramės prioritetines sritis buvo gautos 397 paraiškos prioritetinėje srityje „Aplinka ir išteklių
naudojimo efektyvumas“, 240 - „Gamta ir biologinė įvairovė“, 97 - „Aplinkos valdymas ir
informavimas“, 51 - „Klimato kaitos švelninimas“, 57 - „Prisitaikymas prie klimato kaitos“, 25 „Klimato valdymas ir informavimas“.
Europos Komisijos atstovas pabrėžė, kad LIFE programos paraiškų sėkmės procentas yra aukštas
lyginant su kitomis Europos programomis. Pagal 2016 metų kvietimą finansavimas numatytas 199
paraiškoms, iš kurių 166 buvo gautos pagal Aplinkos paprogramę ir 33 pagal Klimato paprogramę: 65
(t.y. 16 %) pagal prioritetinę sritį „Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas“, 87 (t.y. 36 %) pagal
prioritetinę sritį „Gamta ir biologinė įvairovė“, 14 (t.y. 14 %) pagal prioritetinę sritį „Aplinkos valdymas
ir informavimas“, 13 (t.y. 25 %) pagal prioritetinę sritį „Klimato kaitos švelninimas“, 13 (t.y. 23 %) pagal
prioritetinę sritį „Prisitaikymas prie klimato kaitos“, 7 (t.y. 28 %) pagal prioritetinę sritį „Klimato
valdymas ir informavimas“.
Europos Komisijos atstovas pažymėjo, kad Europos Sąjungos Tarybai ir Parlamentui šią vasarą bus
teikiama LIFE programos ataskaita, kurioje bus siūloma supaprastinti LIFE paraiškų rengimo
procedūrą. Apie pasikeitimus Europos Sąjungos šalys bus informuotos per nacionalinius kontaktinius
asmenis. Šiuo metu pradedama diskutuoti apie LIFE programos 2021-2028 metų finansavimo
periodą ir tik augantis susidomėjimas LIFE programa gali garantuoti, kad bus patvirtintas kitas
finansavimo periodas.
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. Naujienas apie LIFE programą rasite
puslapyje: www.lifeprojektai.lt (http://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

Kontaktinis asmuo
Kristina Cijūnėlienė
Komunikacijos specialistė

Aplinkos projektų valdymo agentūra
(8 5) 278 73 28
kristina.cijuneliene@apva.lt
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