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Naujienlaiškis Nr.7.
2019 m. Rugsėjis

LIFE

projektu

stiprinimas

„LIFE
gebėjimų
Lietuvoje“ LIFE 14

CAP/LT/0000 08 siekiama ugdyti Lietuvos
gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal
LIFE programą bei geriau išnaudoti LIFE
programą remiant vykstančius ir baigtus
projektus.

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU LIFE PROGRAMOS AKTUALIJOMIS

EK pateikta daugiau nei
1100 LIFE programos
Aplinkos projektų
koncepcijų!
Pagal 2019 m. kvietimą 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. Galime
pasidžiaugti, kad koncepcijų skaičius iš
Lietuvos šiemet taip pat išaugo.

Dėl Lietuvos bendrojo
finansavimo
Iki birželio 14 d. Aplinkos ministerijai buvo
pateiktos 3 paraiškos dėl bendrojo finansavimo
skyrimo
LIFE
programos
Klimato
paprogramės
projektams
finansuoti.
Preliminarus finansavimas skirtas Lietuvai
aktualiems UAB „SG dujos“ ir dviem Vytauto
Didžiojo
universiteto
vadovaujamiems
projektams.

ŠIAME NUMERYJE

LIFE projektų rezultatai
Apžvelgėme 100-o Lietuvos ir užsienio LIFE
projektų rezultatus atliekų, klimato, išteklių,
vandens, oro, gamtos bei valdymo ir
informavimo srityse. Kviečiame susipažinti su
LIFE projektų parengtais pasiūlymais (nuo
kanapių pluošto izoliacinės medžiagos iki
gyvsidabrio valymo iš nuotekų) ir pasisemti
idėjų kaip susieti projekto tikslus su
strateginiais ES aplinkosaugos tikslais bei kaip
paskleisti siūlomus sprendimus už šalies ribų.
Kiekvieną penktadienį mūsų svetainėje
pasakojame vis apie naujo LIFE projekto
rezultatus.

Paslaugos projektų
vykdytojams ir
pareiškėjams
Jau ketvirti metai teikiame konsultacijas,
organizuojame seminarus, tobuliname projektų
duomenų bazę ir LIFE gidą. Šiuo metu
planuojame veiklų pratęsimą iki 2021 metų ir
kviečiame LIFE bendruomenę teikti siūlymus
kaip galėtumėme prisidėti prie LIFE projektų
pasiūlytų sprendimų platesnio pritaikymo ir
įteisinimo, teisės aktų tobulinimo, integracijos į
kitas programas bei kokias dar paslaugas
galėtumėme teikti projektų vykdytojams ir
pareiškėjams. Laukiame jūsų siūlymų el. paštu
ausra.smitiene@apva.lt.

Projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ Nr. LIFE14CAP/LT/000008 finansuoja
Europos Sąjungos LIFE programa
Kontaktai: http://lifeprojektai.lt/; Tel. + 370 5 278 73 28; El. paštas: info@lifeprojektai.lt
Naujienlaiškį galima užsisakyti http://lifeprojektai.lt/

Baigėsi LIFE programos
Klimato paprogramės 2019
m. paraiškų teikimas
Europos Komisijai per eProposal buvo
pateikta viena paraiška iš Lietuvos: Climate
smart holistic management of milk production
(LIFE HOLYCOW), pagrindinis pareiškėjas Vytauto Didžiojo universitetas. Taip pat
pateiktos dar dvi LIFE paraiškos, kuriose
lietuviai ketina dalyvauti kaip partneriai.
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Renginiai
Įvykę LIFE renginiai:
•

2019 gegužės 31 d. kvietėme į seminarą „LIFE
koncepcijų rašymas“, kurio metu daug LIFE projektų
rengęs ekspertas iš Švedijos Henrik Toremark, Sweco
Environment AB nuodugniai pristatė visas LIFE
koncepcijos dalis bei pasidalino patarimais kaip geriausiai
aprašyti projektą, kad jis gautų LIFE programos
finansavimą. Seminaro metu dalyviai galėjo pildyti
projektų koncepcijų formas praktiškai.

Artėjantys LIFE renginiai:
Vilniuje vyks renginys „Aplinkosaugos
priemonių finansavimo galimybės
įmonėms“
Spalio 3 d. vyks renginys „Aplinkosaugos
priemonių finansavimo galimybės įmonėms“,
kuriame bus pristatytos trys finansavimo
programos: Europos Sąjungos LIFE
programa, Lietuvos aplinkos apsaugos
investicijų fondo (LAAIF) programa bei
dvišalių
vystomojo
bendradarbiavimo
programa. Renginio metu Aplinkos projektų
valdymo agentūros atstovai su dalyviais
pasidalins šių priemonių gerąja praktika,
pristatys
įgyvendinamus
projektus.
Kviečiame registruotis!
Vilniuje vyks renginys „LIFE Platform
Meeting on Chemicals“
Lapkričio 27–28 d. Vilniuje vyks tarptautinis
LIFE renginys cheminių medžiagų tema,
kurio metu bus aptariami ir LIFE projektų
siūlomi sprendimai siekiant atrasti geriausią
kryptį
cheminių
medžiagų
politikos
atnaujinimui
bei
valdymui.
Renginį
organizuoja LIFE Fit for REACH projektas.

Aplinkos paprogramės projektų
koncepcijos
EK spalio mėnesį planuoja paskelbti apie
atrinktas Aplinkos paprogramės koncepcijas
ir pakviesti sėkmingų koncepcijų rengėjus
parengti pilnas paraiškas, kurias pateikti reikės
iki 2019 m. vasario mėn. Kaip ir pernai
koncepcijų bus atrinkta 2-2,5 karto daugiau
nei turima lėšų, taigi koncepcijos sėkmė dar
negarantuoja projekto finansavimo.
Kreipimasis dėl bendrojo finansavimo
Aplinkos paprogramės projektams
Pagal
atnaujintą
tvarkos
aprašą,
besikreipiantys dėl bendrojo finansavimo
Aplinkos
paprogramės
projektams,
užpildytas bendrojo finansavimo paraiškos
formas Aplinkos ministerijai turėtų pateikti
per 15 darbo dienų nuo koncepcijų atrinkimo
ir Europos Komisijos kvietimo teikti pilnas
paraiškas dienos.

apdovanojimuose 2020 m. Visi kandidatai
privalo aiškiai nurodyti bent vieną Natura
2000 teritoriją, kurioje veiklos buvo vykdytos
laikotarpiu nuo 2014 m. rugsėjo 21 d. iki 2019
m. rugsėjo 20 d. (imtinai). Paraišką galima
teikti tik vienoje iš penkių kategorijų:
komunikacija, socialinė ir ekonominė veikla,
išsaugojimas, interesų ir (arba) suvokimo
derinimas, tarpvalstybinis bendradarbiavimas
ir tinklų kūrimas. Vertinimas bus grindžiamas
penkiais pagrindiniais paraiškos aspektais:
veiksmingumu,
originalumu,
tvarumu,
sąnaudų ir naudos santykiu bei galimybe
pakartoti kitais atvejais. Gairės pareiškėjams
lietuvių kalba skelbiamos internete.

Kviečiame dalyvauti Europos Natura
2000 apdovanojimuose 2020 m.
Iki rugsėjo 30 d. galima pildyti paraiškas
dalyvauti
Europos
Natura
2000

Dar neišnaudota galimybė – LIFE programos integruotieji projektai
Siekiant tolygesnio LIFE programos ES biudžeto paskirstymo, kiekvienai šaliai yra numatyta finansuoti bent 3 integruotuosius projektus (IP).
Lietuva iki šiol turi patvirtintą tik vieną IP, tad 2020 m. kvietimas – paskutinis, kai dar galima pasinaudoti šia „kvota“. ES LIFE programa finansuoja
integruotuosius projektus, nes jie skirti įgyvendinti nacionalinę ar regioninę aplinkos ar klimato srities strategiją ar programą, kurios reikalaujama
pagal ES teisės aktus. ES LIFE programa integruotiesiems projektams skiria 60% finansavimą (iki 10 mln. € vienam projektui), likusi dalis gali būti
finansuojama nacionalinėmis lėšomis, kurios numatytos IP įgyvendinamos programos vykdymui, privačiomis ar kitų fondų lėšomis. Integruotųjų
projektų koncepcijų teikimo terminas: 2020 m. rugsėjis. Integruotųjų projektų įgyvendinimo trukmė: 6–10 metų. Gairės integruotųjų projektų
pareiškėjams. LIFE gidas.

Lietuvos LIFE projekto „LIFE gebėjimų skatinimas Lietuvoje“ grupė padeda galimiems pareiškėjams: teikia konsultacijas, samdo ekspertus,
organizuoja seminarus. Kviečiame kreiptis!

Projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ Nr. LIFE14CAP/LT/000008 finansuoja
Europos Sąjungos LIFE programa
Kontaktai: http://lifeprojektai.lt/; Tel. + 370 5 278 73 28; El. paštas: info@lifeprojektai.lt
Naujienlaiškį galima užsisakyti http://lifeprojektai.lt/

