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3,46 milijardo eurų laukia aplinkosauginių iniciatyvų
Aplinkos ministerija priima prašymus finansavimui pagal LIFE
programą. LIFE – tai aplinkos ir klimato politikos finansavimo
programa, kuriai 2014–2020 m. laikotarpiu numatyta 3,46
milijardo eurų. LIFE programą administruoja Europos Komisija.
LIFE programoje, kaip koordinuojantysis arba asocijuotasis
paramos gavėjas, gali dalyvauti visi Europos Sąjungoje
registruoti juridiniai asmenys.

Inesis Kiškis, Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo direktorius apie LIFE
programos įgyvendinimą Lietuvoje: „LIFE instrumentas jau daugelį metų suteikia

galimybę svariai prisidėti saugant Europos gamtą, kurios gerbūvis gyvybiškai svarbus
kiekvienam iš mūsų.“

Žymantas Morkvėnas, Baltijos aplinkos forumas vadovas apie LIFE projektų naudą
Lietuvos gamtai: „Nors parengti LIFE gerą projekto paraišką yra sudėtinga, o tokių projektų

administravimas nėra paprastas, gamtosaugininkų tarpe ši finansavimo programa yra
sulaukusi gero pripažinimo ir tvirto palaikymo. Pagal LIFE programą finansuojami projektai
atkuria saugomas buveines dideliuose plotuose, integruoja socialinius ir ekonominius
aspektus į gamtosaugą, skatina novatoriškas priemones ir darną tarp gamtos ir žmogaus
poreikių. LIFE projektai vienija entuziastingų gamtosaugininkų bendruomenę, kuri Lietuvoje
jau yra atkūrusi tūkstančius hektarų vertingų buveinių, padėjusi atsikurti ne vienai
saugomai rūšiai“.
Aušra Šmitienė, projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ vadovė: „Šiais metais

Lietuvos įstaigoms pretenduoti į LIFE programos finansavimą – dar daugiau galimybių,
nes visi, rengiantys paraiškas, gali kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūrą ir gauti
nemokamas konsultacijas. Jau yra sutarta su Skandinavijos šalių ekspertais,
įgyvendinusiais ne vieną dešimtį LIFE programos projektų, dėl pareiškėjų konsultavimo.
Tad tikimės dar sėkmingesnio Lietuvos dalyvavimo“.

Aplinkos ministerija priima prašymus skirti Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo
lėšas LIFE projektams įgyvendinti iki 2016 m. liepos 12 d. Paraiškos Europos Komisijai dėl
Europos Sąjungos finansavimo tradiciniams projektams pagal LIFE Klimato politikos
paprogramę priimamos iki rugsėjo 7 dienos, pagal Aplinkos paprogramę – iki rugsėjo 1215 d.
Projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas
(http://www.lifeprojektai.lt/)

Lietuvoje“

grupė,

http://www.lifeprojektai.lt/

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: KRISTINA CIJŪNĖLIENĖ, APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

2016-07-07 15:28

Gamta, aplinkosauga, ES

Kontaktinis asmuo
Kristina Cijūnėlienė
Projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupės
Komunikacijos specialistė
Aplinkos projektų valdymo agentūra
(8 5) 278 73 28
kristina.cijuneliene@apva.lt
pasidalinti
atgal

„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako
juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.

