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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 NAUJOVĖMIS, PROJEKTO
RENGINIAIS, PASIEKIMAIS

LIFE gidas - naujas
įrankis LIFE
pareiškėjams
LIFE gidas - tai virtualus gidas, skirtas visiems
rašantiems LIFE projekto paraišką ar dar tik
ketinantiems tai daryti. Gido tikslas yra
supažindinti su svarbiais skirtinguose LIFE
projekto paruošimo etapuose iškylančiais
klausimais ir padėti įsivertinti žinias reikalingas
paruošti tinkamą LIFE paraišką.
Norint išbandyti, kaip šis įrankis veikia,
pirmiausiai reikia pasirinkti vieną iš dviejų
LIFE programos paprogramių, kuriai galėtų
priklausyti planuojamas projektas: Aplinkos
paprogramę arba Klimato paprogramę. Tik po
to reikia pasirinkti konkrečią LIFE
paprogramės prioritetinę sritį. Siekdami
palengvinti šią užduotį, pateikėme po keletą
pavyzdžių. Tiems, kurie dar neapsisprendę,
kurią sritį ar temą pasirinkti, visuomet laukiame
atvykstant
individualiai
nemokamai
konsultacijai. Atkreipiame dėmesį, kad LIFE

ŠIAME NUMERYJE

gidas bus nuolat atnaujinamas ir tobulinamas.
Kviečiame išbandyti LIFE gidą!

Pirkimų aprašas
neperkančiosioms
organizacijoms
Verslo įmonės ir kitos įstaigos, kurios nėra
perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų
pirkimų įstatymą, ir įgyvendina projektus,
finansuojamus LIFE programos bendrojo
finansavimo lėšomis, pirkimus turi vykdyti
vadovaudamosi Ūkio subjektų, kurie nėra
perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų
vykdymo tvarkos aprašu. Šio pirkimų aprašo
aktuali redakcija nuo 2019 m. sausio 9 d.
skelbiama čia.

Parengėme LIFE projekto biudžeto sudarymo
Excel formą ir jos instrukciją. Kviečiame
naudotis šiomis priemonėmis ir planuoti LIFE
projektų finansus nelaukiant kvietimo.
Skelbiame į lietuvių kalbą išverstą Projekto
sutarties formą ir jos I priedą Bendrosios
sąlygos, kuriame išsamiai išdėstytos visos LIFE
projektų teisinės, administracinės ir finansinės
nuostatos.

LAUKIANTYS SVARBŪS LIFE TERMINAI
Balandžio 4 d. bus paskelbtas 2019 m. LIFE
programos kvietimas;
Balandžio 9 d. – LIFE info diena Vilniuje

filmas apie
LIFE
Sukurtas filmas apie LIFE programą jau
internete!

Klimato paraiškoms lieka 1 etapo tvarka: pilnos paraiškos turės būti pateiktos iki rugsėjo vidurio
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•

LIFE Lietuvoje 2018 m.
• Pasirašytos 3 LIFE projektų sutartys

pagal 2017 m. kvietimą

Lietuvos
projektas NutriBiomass4LIFE
(skirtas sukurti ir įdiegti parodomąjį didelių
miestų pilno ciklo žiedinės ekonomikos
modelį), projektas AlgaeService for LIFE (sieks
sukurti
dumblių
„žydėjimų“
vandens
ekosistemose
prevencijos
ir
valdymo
priemones, siūlant tvarius aplinkosaugos ir
ekonominius problemų sprendimus) bei LIFE
Terns (sieks pagerinti buveinių kokybę bei
tikslinėms rūšims būtinas apsaugos sąlygas
visose mažosios ir upinės žuvėdrų apsaugai
svarbiose teritorijose).

2

Pateiktos 6 koncepcijos ir 3
paraiškos

Europos Komisijai pateiktos 5 koncepcijos
pagal Aplinkos paprogramę ir 1 projekte
lietuviai ketino dalyvauti kaip partneriai bei 1
pilna paraiška pagal Klimato paprogramę ir
dar 2 paraiškos pateiktos kartu su Latvija ir
Ispanija. Iš pateiktų 5 koncepcijų pagal
Aplinkos paprogramę, 2 pateko į antrąjį
etapą, tačiau nebuvo pateiktos EK dėl
sprendimo neskirti bendrojo finansavimo iš
Lietuvos biudžeto. Lietuvos partnerių
Klimato paprogramės paraiška buvo atmesta,
nes nesurinko pakankamai balų.
•

Pasibaigė 2 LIFE projektai

2018 m. baigti du gamtiniai LIFE projektai,
pirmasis skirtas apsaugoti paukščius, antrasis
- atkurti pelkių ekosistemas: LIFE Birds on
Electrogrid (projekto vykdytojas – LOD),
WetLife2 (projekto vykdytojas – GPF).

Renginiai
Įvykę LIFE renginiai:
•

2019 sausio 29 d. kvietėme į seminarą
„Aplinkosaugos
priemonių
finansavimas pramonės įmonėms“,
kuriame buvo pristatytas europinis
LIFE ir nacionalinio finansavimo
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų
fondo
(LAAIF)
programos,
finansavimo
galimybės,
projektų
pavyzdžiai.

Artėjantys LIFE renginiai:
Numatomi LIFE renginiai Lietuvoje:
-

Balandžio 9 d. LIFE informacinė diena,
Vilnius.
Gegužę taip pat planuojama rengti
seminarą apie LIFE paraiškų koncepcijų
rašymą.

LIFE INFORMACINĖ DIENA –
BALANDŽIO 9 D.
Kaip ir kasmet, LIFE informacinė
diena visuomenę kvies susipažinti su
LIFE programa ir įgyvendinamais
LIFE projektais.

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

Informacinė LIFE 2019 diena Briuselyje
2019 m. balandžio 30 d.;
Žalioji savaitė („Green week“) Briuselyje
2019 m. gegužės 13-17 d.

