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Kviečiame registruotis į internetinį seminarą apie LIFE programą!
LIFE - tai Europos Sąjungos aplinkos ir
klimato
politikos
finansavimo
programa. Pagal LIFE programą
finansuojami projektai, kuriuos vykdo
viešos ir privačios įstaigos. 2017 metų
bendras LIFE programos biudžetas yra
virš
373
mln.
eurų.
Aplinkos
paprogramei numatyta skirti virš 290
mln.
eurų,
tuo
tarpu
klimato
paprogramei
82
mln.
eurų.
Priklausomai nuo projekto tipo, 2017 m. LIFE paraiškų pateikimo terminas yra rugsėjo 7-26
d.

Informuojame, kad Aplinkos projektų valdymo agentūros projekto „LIFE gebėjimų
stiprinimas Lietuvoje“ grupė šią vasarą organizuoja internetinius seminarus anglų kalba
LIFE programos pareiškėjams. Seminarų lektorius – Henrik Toremark, Švedijos Sweco
International AB ekspertas. Internetinių seminarų datos:
Liepos 11 d. 10:00 val. – LIFE projekto biudžetas ir F formos;
Liepos 13 d. 10:00 val. – Projekto veiklos (C forma);

Rugpjūčio 8 d. 10:00 val. – Administracinė dalis (A forma) ir techninė dalis (B forma).

Registracija į pirmąjį internetinį seminarą jau prasidėjo. Norinčius užsiregistruoti kviečiame
kreiptis elektroniniu paštu: info@lifeprojektai.lt. Šis seminaras skirtas LIFE programos
2017 m. kvietimo pareiškėjams ir siekia supažindinti su LIFE paraiškos F formos pildymu ir
projekto biudžeto sudarymu.

Šiuo metu rengiančius LIFE paraiškas kviečiame pasinaudoti galimybe gauti nemokamą
konsultaciją paraiškos pagerinimui. Konsultacijas teiks ekspertai, kurie yra parengę ne
vieną sėkmingą LIFE paraišką. Konsultacijų metu, atsižvelgiant į Jūsų poreikį, būtų teikiami
siūlymai, kaip suplanuoti projekto veiklas ar biudžetą, kokią informaciją pateikti paraiškoje
ir pan. Norinčius prašome kreiptis elektroniniu paštu info@lifeprojektai.lt.
Daugiau apie LIFE programą galite sužinoti apsilankę Aplinkos ministerijos svetainėje
www.am.lt (http://www.am.lt/), „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ svetainėje
www.lifeprojektai.lt (http://www.lifeprojektai.lt/) ir LIFE programos svetainėje
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
(http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm).
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

2017-07-11, antradienis 10:00
Renginio vieta
Internetas

Kontaktinis asmuo
Kristina Cijūnėlienė
Komunikacijos specialistė
Aplinkos projektų valdymo agentūra
(8 5) 278 73 28
kristina.cijuneliene@apva.lt
pasidalinti
atgal

