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Naujienlaiškis Nr.8.
2019 m. Lapkritis

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

Ketvirtasis Baltijos šalių
bendradarbiavimo
susitikimas

Sėkmingos paraiškos jau
gali kreiptis dėl bendrojo
finansavimo

2019 m. lapkričio 7–8 d. Siguldoje įvyko
ketvirtasis
Baltijos
šalių
LIFE
bendradarbiavimo susitikimas. Jame dalyvavo
LIFE nacionaliniai kontaktiniai asmenys,
gebėjimų stiprinimo projektų atstovai ir
projektų vykdytojai iš Lietuvos, Latvijos,
Estijos. Susitikimas prasidėjo kiek neįprastai,
pirmiausiai aplankėme Aplinkos ir išteklių
efektyvumo srities projektą LIFE PHIPP
Latvijos mieste Cėsyje.

Aplinkos ministerija atnaujino kvietimą teikti
paraiškas LIFE projektų daliniam finansavimui
iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Tie
pareiškėjai, kurių paraiškos nebuvo atmestos
pirmame etape ir kuriuos Europos Komisijos
EASME agentūra pakvietė teikti išsamią
paraišką, iki lapkričio 18 d. gali kreiptis į
Aplinkos ministeriją dėl papildomo dalinio
finansavimo iš LR biudžeto. Bendrojo
finansavimo aprašą galite rasti čia, bendrojo
finansavimo paraiškos formą – čia.

Bendroji dalis prasidėjo atskirais šalių
pristatymais apie LIFE patirtį jų šalyse, 2018–
2019 m. LIFE pasiekimus ir vykdomus LIFE
projektus. Antroji vizito diena, t. y. lapkričio 8
d., buvo skirta Baltijos šalių LIFE gebėjimų
stiprinimo projektų ir nacionalinių kontaktinių
asmenų susitikimui bei pasidalinimui gerąja
praktika. Projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas
Lietuvoje“ vadovė Aušra Šmitienė pristatė
LIFE gidą.

Primename, kad EASME agentūra baigė LIFE
programos 2019 m. kvietimo Aplinkos
paprogramės koncepcijų vertinimą. Iš 11
koncepcijų, kurias buvo pateikę Lietuvos
pareiškėjai, 3 koncepcijos įvertintos labai gerai,
ir pagal reitingavimo rezultatus jų rengėjai yra
pakviesti iki vasario 11 d. pateikti išsamią
paraišką antrajam paraiškų vertinimo etapui.
Kviečiame LIFE paraiškų rengėjus, norinčius
patyrusių LIFE ekspertų pagalbos projekto
rengimui, kreiptis į projekto „LIFE gebėjimų
stiprinimas Lietuvoje“ grupę el. paštu
info@lifeprojektai.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/

ŠIAME NUMERYJE

Naujas internetinis
seminaras apie LIFE
projekto biudžetą
Informuojame, kad parengėme 2 dalių
internetinį seminarą apie LIFE projekto
biudžeto sudarymą. Pirmoje dalyje parodoma,
kaip sudaryti LIFE projekto biudžetą,
naudojant
projekto
„LIFE
gebėjimų
stiprinimas Lietuvoje“ parengtą Excel formą.
Antroje dalyje apžvelgiamos projekto biudžeto
formos.

LAUKIANTYS SVARBŪS LIFE
TERMINAI
2019 m. LIFE kvietimo Aplinkos
paprogramės sėkmingi pareiškėjai
patekę į antrą etapą dėl bendrojo
finansavimo į Aplinkos ministeriją gali
kreiptis iki lapkričio 18 d.
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Renginiai

įgyvendinimui ir integruotųjų projektų vaidmeniui siekiant
strateginių biologinės įvairovės tikslų. Lietuvos patirtimi su
kolegomis šiame susitikime dalinosi ir NATURALIT
projekto komandos atstovai iš Aplinkos projektų valdymo
agentūros.

Įvykę LIFE renginiai:

•

•

2019 spalio 3 d. kvietėme į seminarą „Aplinkosaugos
priemonių finansavimo galimybės įmonėms“, kuriame buvo
pristatytas europinis LIFE ir nacionalinio finansavimo
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) bei
dvišalio
vystomojo
bendradarbiavimo
programa,
finansavimo galimybės, projektų pavyzdžiai.

•

Lapkričio 5-8 d. Italijos mieste Rimini vyko metinė žaliosios
ir žiedinės ekonomikos paroda Ecomondo. Jos tikslas
apjungti žiedinės ekonomikos sektorius nuo medžiagų ir
energijos suvartojimo iki darnios plėtros. EASME – Europos
Komisijos įgaliota Mažų ir vidutinių įmonių vykdomoji
agentūra – organizuodama tokį renginį siekia parodyti, kaip
ES finansavimas prisideda prie žiedinės ekonomikos kūrimo.
Šiame renginyje šalia Horizon 2020, COSME ir kitų
finansavimo programų pristatyti ir LIFE projektai (LIFE
Trifocal, LIFE Food Waste StandUp, LIFE BrennerLEC, LIFE
Multibiosol, LIFE HEROTILE, Zero Emissions LIFE IP, LIFE
CITRUSPACK, LIFE 'N Grab Hy, CLEAN SEA LIFE,
LIFE GySTRA, LIFE FOODWASTEPREV, I-SharE
LIFE). Aktualiausios projektų temos yra tvarus mobilumas,
maisto švaistymo mažinimas, tvarūs pastatai ir plastikų
tvarkymas.

2019 metų spalio 14–16 dienomis Briuselyje vyko LIFE
programos integruotųjų gamtos projektų susitikimas. Šį kartą
susitikime dalyvavo visų 15 gamtos integruotųjų projektų
atstovai, Europos Komisijos Aplinkos direktorato, Mažų ir
vidutinių įmonių vykdomosios agentūros (EASME) bei už
LIFE projektų stebėseną atsakingos NEEMO grupės
ekspertai. Intensyvių trijų dienų diskusijų metu didžiausias
dėmesys skirtas Natura 2000 valdymo politikai bei

Artėjantys LIFE renginiai:

vertę cheminių medžiagų srityje. Renginį organizuoja LIFE Fit
for REACH projektas.

Vilniuje vyks renginys „LIFE Platform Meeting on
Chemicals“
Lapkričio 27-28 d. Vilniuje vyks renginys „LIFE Platform
Meeting on Chemicals“, kuriuo siekiama pateikiant pastabas
strateginiams dokumentams prisidėti prie politikos formavimo,
paspartinant atitinkamų ES politikos krypčių planavimą,
įgyvendinimą ir atnaujinimą. Tuo pačiu paskatinti
bendradarbiavimą tarp LIFE projektų, pasidalinant geriausia
praktika ir įgyta patirtimi tarp NVO ir susijusių suinteresuotųjų
šalių (pvz., MVĮ, pramonės, akademinės bendruomenės,
politikos formuotojų) įgyvendinant LIFE ir kitų ES fondų
finansuojamus projektus bei pabrėžti LIFE programos pridėtinę

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 bus paskutinis, kada 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, arba LIFE bendrojo finansavimo lėšomis.
Integruotųjų projektų koncepcijų teikimo terminas: 2020 m. rugsėjis. Trukmė: 6–10 metų. Projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupė
telkia visus aktyvius asmenis ir suinteresuotąsias institucijas inicijuoti bei rengti LIFE integruotuosius projektus. Visus norinčius prisidėti kviečiame
kreiptis į projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupę.
Lietuvos LIFE projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupė padeda galimiems pareiškėjams: teikia konsultacijas, samdo ekspertus,
organizuoja teminius ir mokomuosius seminarus, rengia metodinę medžiagą. Kviečiame kreiptis!
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