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2018 m. rugpjūtis

LIFE projektu „LIFE

stiprinimas

gebėjimų
Lietuvoje“ siekiama

ugdyti

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

LIFEMagniDucatusAcrola
KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU LIFE PROGRAMOS AKTUALIJOMIS

ŠIAME NUMERYJE

Atnaujintas LIFE Bendrojo finansavimo
skyrimo tvarkos aprašas
Naujos redakcijos Bendrojo finansavimo
lėšų skyrimo tvarkos aprašas patvirtintas
2018 m. gegužės 30 d. aplinkos ministro
įsakymu
Nr. D1-424. Svarbiausias
pakeitimas – atnaujinta LIFE bendrojo
finansavimo paraiškos forma, kuri, siekiant
palengvinti darbą pareiškėjams, buvo
parengta remiantis LIFE paraiškos,
teikiamos Europos Komisijai dėl ES lėšų,
forma.
Kiti pakeitimai:
❖ Nebereikia
teikti
prašymo,
pakanka pateikti pačią bendrojo
finansavimo paraišką.
❖ Bendrojo finansavimo lėšomis gali
būti finansuojamos tik LIFE
projektų veiklos, kurias įgyvendina
Lietuvos Respublikoje registruoti
LIFE projektų paramos gavėjai.
❖ Projekto esmę aprašantys 4. ir 5.
punktai aprašyti smulkiau, prašant
pateikti informaciją ir apie
rezultatų tvarumą, inovatyvumą ir
kt. Tačiau ši informacija turi būti
pateikiama ir Europos Komisijai
teikiamoje projekto koncepcijoje.
Vienintelė papildomai prašoma

informacija
–
projekto
suderinamumas su nacionaliniais
strateginiais dokumentais.
❖ Pasikeitė
paraiškų
teikimo
terminai ir tvarka.

EK SULAUKĖ VIRŠ 1000 LIFE APLINKOS
PAPROGRAMĖS KONCEPCIJŲ

Atnaujintos LIFE finansinės ir
administracinės gairės
Atkreipiame dėmesį, kad 2018-06-20 d. EASME
paskelbė patikslintas gaires: Financial and
Administrative Guidelines (projekto sutarties X
priedas).

Šiemet Europos Komisijai pateikta daugiau
nei 1000 LIFE Aplinkos paprogramės
koncepcijų iš visų 28 – ių ES šalių.
Daugiausiai jų pateikta Aplinkos ir išteklių
naudojimo efektyvumo prioritetinei sričiai.
Lietuvos atstovai pateikė 5 koncepcijas: 4
kaip pareiškėjai, vieną – kaip partneriai.
Išversta LIFE paramos sutarties forma
Skelbiame LIFE paramos sutarties
specialiųjų sąlygų ir Partnerystės susitarimų
gairių vertimą į lietuvių kalbą. Primename,
kad pasirašant LIFE projekto bendrojo
finansavimo sutartį būtina pateikti projekto
sutarties specialiųjų sąlygų vertimą į lietuvių
kalbą.
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Pasirašytos trys 2017 m. LIFE kvietimo
Lietuvos projektų sutartys su EK
Šią vasarą pasirašytos trijų 2017 m. LIFE
kvietimo projektų sutartys. Du projektai
priklauso aplinkos ir išteklių naudojimo
efektyvumo temai (NutriBiomass4LIFE ir
AlgaeService for LIFE), o vienas –
gamtos ir biologinės įvairovės (LIFE
TERNS). Taip pat, bus vykdomas ir
vienas Aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo
projektas, kuriame Lietuvos atstovai
dalyvauja kaip partneriai.
Visi projektai jau startavo!
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LANKĖMĖS ŽUVINTE

Žalioji strategija verslui: planas
Kauno regionui - 2018 m.

Projekto
„LIFE
gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje“
grupė birželio
26 d. lankėsi
Žuvinto
biosferos
rezervate, kur
aplankė du
tebevykstančius LIFE projektus:
WETLIFE 2
(LIFE13
NAT/LT/000084)
ir
LIFEMagniDucatusAcrola
(LIFE15
NAT/LT/001024).
Projektas WETLIFE 2 siekia atkurti
Amalvos ir Kamanų aukštapelkių
hidrologinį
rėžimą,
tuo
tarpu
LIFEMagniDucatusAcrola
projekto
vietoje stebėjome po translokacijos iš
Baltarusijos
perkeltus
meldinės
nendrinukės jauniklius.

Birželio 19 d. Raudondvaryje vykusioje
regioninėje konferencijoje buvo pristatyta ir
LIFE programa. Finansavimo galimybės,
išteklių efektyvumo ir žiedinės ekonomikos
projektų temos. Užsienio šalių LIFE
projektai ir jų rezultatai buvo pristatyti kaip
pažangios žiedinės ekonomikos idėjos,
padedančios konferencijos dalyviams geriau
suprasti LIFE projektų tipus ir
esmę.

2017 m. finansavimą užsitikrinę Lietuvos
projektai spręs vandens „žydėjimo“,
nuotekų dumblo panaudojimo, paukščių
buveinių gerinimo ir miesto vandens
sistemų tvarumo problemas.

Artėjantys renginiai
ir terminai
Lietuvoje vyks Baltijos šalių LIFE
bendradarbiavimo susitikimas
Rugsėjo 20-21 d. jau trečią kartą vyks
Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo
susitikimas, šį kartą - Lietuvoje.
Susitikimas numatomas Klaipėdoje.
Jame kviečiami dalyvauti visų Baltijos
jūros
regiono
LIFE
projektų
vykdytojai ir LIFE entuziastai.
Susitikimo metu bus keičiamasi
patirtimi,
diskutuojama,
ieškoma
partnerių naujiems projektams, lankomi
vykdomi LIFE
projektai Nemuno
deltoje. Renginį organizuoja Latvijos
LIFE gebėjimų stiprinimo projekto
grupė. Kviečiame registruotis ir dalyvauti!
Aplinkos paprogramės projektų
koncepcijos
EK spalio mėnesį planuoja paskelbti apie
atrinktas
Aplinkos
paprogramės
koncepcijas.
Tuo pačiu, sėkmingų koncepcijų rengėjai
bus kviečiami rengti pilnas paraiškas, kurias
pateikti reikės iki 2019 m. sausio mėn.
(laikas bus patikslintas vėliau).

Nepavėluokite

Koncepcijų bus atrinkta 2-2,5 karto daugiau
nei turima lėšų, taigi koncepcijos sėkmė dar
negarantuoja projekto finansavimo.
Kreipimasis dėl bendrojo finansavimo
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.

Eko-inovacijų finansavimo galimybės –
vienoje vietoje

Primename, kad iki 2018 rugsėjo 12 d. EK
reikia pateikti pilnas klimato projektų
paraiškas. Paraiškos teikiamos per eProposal
sistemą.

Kviečiame pradėti rengtis 2019 m. LIFE
kvietimui! Susidomėjus LIFE programa,
kviečiame susisiekti su mumis ir atvykti
konsultacijai ar dalyvauti renginiuose.
Visi renginiai nemokami!

Be Europos Sąjungos LIFE programos, yra daug kitų programų ir galimybių gauti finansavimą
eko-inovacijų idėjoms įgyvendinti. Nepaisant to, kartais šią informaciją būna sunku rasti, ji
pateikiama skirtingose vietose, nesistemingai.
Kad ši informacija būtų lengviau pasiekiama ir naudinga, surinkome ją į vieną vietą.
Jei Jūsų idėja nebuvo tinkama finansuoti pagal LIFE programą, kviečiame susipažinti su kitomis
finansavimo galimybėmis ir įgyvendinti savo eko-inovacijų idėjas!
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