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LIFE Naujienlaiškis
Nr.2.
2018 m. Gegužė

projektu
„LIFE
gebėjimų
stiprinimas Lietuvoje“ siekiama ugdyti

LIFE

Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas
paraiškas pagal LIFE programą bei geriau
išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius
ir baigtus projektus.

ANTRAJAME NUMERYJE KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU 2018 M. LIFE KVIETIMU IR JO RENGINIAIS

ŠIAME NUMERYJE

Paskelbtas 2018 m. LIFE kvietimas
Balandžio 18 d. Europos Komisija paskelbė
2018 m. LIFE Kvietimą. Aplinkos ir klimato
tradiciniams projektams finansuoti Europoje
šiemet bus skirta beveik 400 mln. eurų.
LIFE programa 2018 m. kvietimą pasitinka
atsinaujinusi. Vienas iš pasikeitimų –
supaprastinta paraiškų teikimo tvarka
Aplinkos paprogramės projektams. Pagal
naują, dviejų etapų tvarką, pilną projekto
paraišką reiks rengti tik iš Europos Komisijos
sulaukus patvirtinimo, kad pareiškėjo
pateikta 11 psl. projekto koncepcija buvo
atrinkta.
LIFE programos projektų koncepcijos bei
paraiškos teikiamos Europos Komisijai per
eProposal paraiškų pateikimo sistemą.
LIFE koncepcijas tradiciniams projektams
bus galima teikti tik anglų kalba, tuo tarpu,
pilnos projektų paraiškos galės būti
rengiamos ir lietuvių kalba.

Išsamias gaires pagal sritis rasite Europos
Komisijos puslapyje.

Aplinkos ministerija kviečia
kreiptis dėl LIFE bendrojo
finansavimo iš Lietuvos biudžeto
Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE
projektų pareiškėjai gali kreiptis dėl dalies
bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės
biudžeto. Pareiškėjai Aplinkos ministerijai
paraiškas turės pateikti:
❖ klimato paprogramės projektams - iki
2018 m. birželio 11 d.
❖ Aplinkos paprogramės projektams,
kurių atranką Europos Komisija
vykdo dviem etapais - ne vėliau nei
per 15 darbo dienų nuo koncepcijų
atrinkimo
(EK pranešimus
pareiškėjams
apie
projektų
koncepcijų
patvirtinimą
turi
pateikti spalio mėn.).

Pagrindiniai 2018 m. LIFE kvietimo terminai
2018 birželio 8 d. Pateikti paraišką techninės pagalbos (skirta tik integruotųjų projektų rengimui) projektams
2018 birželio 12 d. Pateikti koncepcijos formą Aplinkos ir išteklių efektyvumo projektams
2018 birželio 14 d. Pateikti koncepcijos formą Gamtos ir biologinės įvairovės projektams
2018 rugsėjo 5 d. Pateikti koncepcijos formą Integruotiesiems projektams
2018 rugsėjo 12 d. Pateikti pilną paraišką Klimato politikos paprogramės projektams
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/

Nuo šiol mus galite rasti Vilniaus g. 28!

Praktinis LIFE seminaras:
koncepcijos rašymas
Gegužės 11 d. Vilniuje, kviečiame į
seminarą 2018 m. LIFE pareiškėjus, kurį
ves ekspertas iš Italijos Diego Mattioli.

LIFE Bendrasis finansavimas
klimato projektams
LIFE bendrojo finansavimo paraiškas
klimato projektams Aplinkos ministerijai
reikia pateikti iki birželio 11 d.
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Įvykę renginiai
• Konferencija „Tvarus judėjimas mieste:

klimatas, oras, sveikata“
Vasario 22 d. Aplinkos ministerijoje
vykusioje konferencijoje kvietėme aptarti
strateginius tikslus ir visuomenės iniciatyvas,
susijusias su tvariu judumu.
• LIFE vizitas Italijoje

Kovo 25–29 dienomis
Lietuvos LIFE delegacija
mokomojo vizito metu
lankėsi Italijoje. Italija –
viena sėkmingiausių šalių
LIFE programoje. Nuo 1992 m. įgyvendinti
828 Italijos LIFE projektai, tai sudaro net 18 %
visų Europos Sąjungos LIFE projektų. Šio
vizito tikslas buvo susipažinti su verslo
įmonių vykdomais LIFE projektais ir
prototipų rengimu, klimato prioritetų
integravimu į žemės ūkio srities LIFE
projektus bei invazinių rūšių kontrole
gamtiniuose LIFE projektuose.
• Seminaras

„LIFE finansavimas oro
taršos valdymui žemės ūkyje“
Siekiant paskatinti ieškoti ir taikyti
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inovatyvius veiksmus ir priemones oro taršai žemės ūkio sektoriuje balandžio 16 d.
Aplinkos ministerijoje buvo suorganizuotas seminaras „LIFE finansavimas oro taršos valdymui
žemės ūkyje“.
•

„LIFE Info diena
2018“
Balandžio 25 d. Vilniuje įvyko
kasmetinė LIFE informacinė
diena „LIFE info diena 2018“.
EASME atstovas iš Briuselio
Š. Zableckis dalinosi vertingais
praktiniais
patarimais
apie
paraiškų vertinimą ir į ką dėmesį
turėtų atkreipti paraiškų rengėjai.
Dar daugiau patarimų dalyviai
sužinojo iš diskusijos, kurioje
dalyvavo sėkmingai paraiškas
pateikę ar LIFE projektus vykdę pareiškėjai.
Renginyje dalyvavo ir technologijų centro
CARTIF (Ispanija) atstovė Paloma Gatón
Garnica,
koordinuojanti
penkis
technologinius
parodomuosius
LIFE
projektus.
Visus renginių pranešimus galite rasti mūsų
svetainėje.

Balandžio 5 d. Gamtininkų bendruomenei
buvo pristatytas Lietuvos LIFE integruotasis
projektas „Natura 2000 tinklo valdymo
optimizavimas Lietuvoje“. Projekto partneriai
supažindino
su
projekto
tikslais,
pradedamomis veiklomis ir priemonėmis.
Pasak A. Klimavičiaus, IP projektas suteiks
galimybę pajudėti nuo pasyvios aplinkosaugos
prie aktyvios gamtotvarkos ir ekosistemų
atkūrimo veiklos Lietuvoje.

Numatomi renginiai
•

“Praktinis LIFE seminaras: koncepcijos rašymas”

Gegužės 11 d. LIFE pareiškėjus, rengiančius LIFE paraiškas 2018 m.,
kviečiame į renginį "Praktinis LIFE seminaras: koncepcijos rašymas".
Seminarą ves patyręs ekspertas iš Italijos DIEGO MATTIOLI. Seminare
bus aptarta LIFE projekto logika, idėjos pristatymas pagal LIFE
programos reikalavimus, apžvelgtos visos projekto koncepcijos formos
ir biudžeto rengimas. Kviečiame dalyvius atsinešti pradėtas rengti LIFE
projektų koncepcijas, kad popietinėje dalyje galėtumėte praktiškai pildyti
savo projekto koncepciją. Registracija dar vyksta!

INTERNETINIS SEMINARAS

INTERNETINIS SEMINARAS
KONCEPCIJOS RENGIMUI APLINKOS
PAPROGRAMĖS PROJEKTAMS
PLANUOJAMAS GEGUŽĖS 22. D.
SEKITE NAUJIENAS

• Seminaras "Cheminių medžiagų valdymas įmonėje: mažesnis
poveikis aplinkai ir sveikatai" Klaipėdoje
Gegužės 18 d. Klaipėdoje projekto "LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje"
grupė kartu su LIFE projektu LIFE/Fit for REACH organizuoja
seminarą chemines medžiagas gaminančioms, importuojančioms ir
naudojančioms įmonėms apie šioms įmonėms taikomus teisinius
reikalavimus, prievoles, atsakomybes. Seminaro metu dėl LIFE projekto
vystymo bus galima konsultuotis su projekto "LIFE gebėjimų stiprinimas
Lietuvoje" vadove Aušra Šmitiene. Norinčius prašome iš anksto pranešti
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/

Nuo šiol mus galite rasti Vilniaus g. 28!

