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Naujienlaiškis Nr. 6.
2019 m. gegužė

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.

ŠIAME NUMERYJE KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU 2019 M. LIFE KVIETIMU IR JO RENGINIAIS

Paskelbtas 2019 m.
LIFE kvietimas
Balandžio 4 d. Europos Komisija paskelbė
2019 m. LIFE Kvietimą. Aplinkos ir klimato
tradiciniams projektams finansuoti Europoje
šiemet bus skirta beveik 400 mln. eurų.
Gairės pagal prioritetines programos sritis yra
pagrindinis dokumentas ruošiantiems LIFE
programos paraiškas. Iš esmės jos liko
nepakitusios lyginant su pernai metų gairėmis.
Tačiau Klimato gairėse šiemet paskelbta
nemažai naujų veiklos sričių, pvz., viešosios
infrastruktūros atsparumas, lietaus nuotekų
tvarkymas. Taip pat reiktų atkreipti dėmesį į
šiek tiek atnaujintą koncepcijų formą,
kurią reikia pildyti prisijungus prie eProposal
sistemos, o formas galite pamatyti čia: ENV,
NAT, GIE.
Pernai metais įsigaliojusi dviejų etapų
pasiūlymų teikimo procedūra Aplinkos
paprogramės paraiškoms pasiteisino ir ji išliks
ir šiemet, tuo tarpu Klimato paprogramės
projektams 2019 m. išliks vieno etapo tvarka.
Taikant dviejų etapų metodą, pirmiausiai per
eProposal sistemą pateikiama 11 puslapių (10
psl. + projekto biudžeto 1 psl.) projekto
koncepcija anglų kalba:

ŠIAME NUMERYJE

• prioritetinės srities „Aplinkos ir išteklių
naudojimo efektyvumas“ iki birželio 17 d.;
• prioritetinių sričių „Gamta ir biologinė įvairovė“
bei „Aplinkos valdymas ir informavimas“ iki
birželio 19 d.
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.

Dėl bendrojo
finansavimo
Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE
projektų pareiškėjai gali kreiptis dėl bendrojo
finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto.
Pareiškėjai Aplinkos ministerijai paraiškas turės
pateikti:
❖ klimato
paprogramės
bei
visiems
integruotiesiems projektams - iki 2019 m.
birželio 14 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.).

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/

LIFE koncepcijų rašymo
seminaras
Gegužės 31 d. seminarą ves
ekspertas iš Švedijos Henrik
Toremark

LIFE Bendrasis finansavimas
klimato ir integruotiesiems
projektams
LIFE bendrojo finansavimo
paraiškas klimato ir abiejų
paprogramių integruotiesiems
projektams Aplinkos ministerijai
reikia pateikti iki birželio 14 d.
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Įvykę renginiai
• Konferenciją „Globalizacija – ekologija –
ateitis“
Kovo 20 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centre vyko konferencija „Globalizacija –
ekologija – ateitis“, skirta Žemės dienai
paminėti. Konferencijoje buvo pristatytas
vienas iš naujausių Lietuvos LIFE projektų –
„Žiedinės ekonomikos modelis dideliems
miestams: vandenvalos dumblas ir biomasės
pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią
energiją“
(www.nutribiomass.eu).
Aušra
Šmitienė skaitė pranešimą „LIFE projektai
Lietuvoje: perspektyvos ir iššūkiai“.
• LIFE informacinė diena 2019 Vilniuje
Balandžio 9 d. Vilniuje įvyko kasmetinė LIFE
informacinė diena „LIFE info diena 2019“.
EASME atstovas iš Briuselio Š. Zableckis
kalbėjo apie dažniausiai pasitaikančias klaidas
teikiant LIFE paraiškas. Ekspertas D. Mattioli
iš Italijos dalinosi patirtimi apie dviejų LIFE
projektų
(i-Rexfo
ir
LIFE
Clivut)
įgyvendinimą. Sėkminga pareiškėja, privačios
įmonės vadovė S. Kotjukova iš Latvijos
pristatė dažų pramonės LIFE projektą ALINA
ir pasidalino gerąja praktika. Visus renginio
pranešimus galite rasti mūsų svetainėje.

• LIFE informacinė diena 2019 Briuselyje
Balandžio 30 d. Briuselyje LIFE informacinė
diena. Šiemet šį renginį buvo galima stebėti
tiesiogiai internetu ir užduoti klausimus.
EASME atstovai supažindino su naujomis
veiklomis 2019 m. LIFE kvietime. Angelo Salsi,
LIFE ir eko-inovacijų skyriaus vadovas iš
EASME pastebėjo, kad LIFE projektų
valdymas yra kasmet vis paprastesnis
(sumažintas ataskaitų, monitoringo, auditų
skaičius, nebeprašoma PVM sertifikato,
paraiškos pagal Aplinkos paprogramę
teikiamos 2 etapais). Gamtos ir biologinės
įvairovės srityje laukiami projektai: privačios
žemės ir bestuburių išsaugojimo projektai. Maja
Mikosinska, LIFE ir eko-inovacijų sektoriaus
padalinio vadovė iš EASME pasidalino, kokios
dažniausiai pasitaikančios paraiškų klaidos
finansų srityje. Visus renginio pranešimus galite
rasti renginio svetainėje.

• Žalioji savaitė 2019 Briuselyje
Gegužės 13–17 d. Briuselyje vyko Žalioji
savaitė (angl. „Green week“), kurios metu buvo
nominuoti geriausi LIFE programos projektai:
Italijos LIFE WOLFALPS (NAT); Ispanijos
LIFEAGROINTEGRA (ENV); Graikijos
oLIVE-CLIMA (Climate) ir Kipro LIFE+
SMARTPV (piliečių išrinktas).
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Internetinį seminarą vedė ekspertė Jessica
Magnus - tarptautinė aplinkosaugos teisininkė,
pastaruosius 10 metų dirbanti kaip JNCC
Europos patarėja. Taip pat ji yra nacionalinis
LIFE programos kontaktinis asmuo Didžiojoje
Britanijoje kaip ir jos kolegos Clare
McMorrow ir Lewis Castle. Internetinio
seminaro įrašą galite rasti mūsų YouTube.
• LIFE vizitas Švedijoje
Gegužės 13–16 dienomis Lietuvos LIFE
delegacija mokomojo vizito metu lankėsi
Švedijoje. Švedija – viena sėkmingiausių
Skandinavijos šalių LIFE programoje. Nuo
1992 m. įgyvendintas 151 LIFE projektas. Šio
vizito tikslas buvo susipažinti su žiedine
nuotekų sistema Lidšiopingo nuotekų valykloje
(projektas
LIWE
LIFE,
LIFE17
ENV/SE/000384), gyvsidabrio išmetimo
sumažinimo ir deaktyvavimo būdais Švedijos
odontologijos klinikų vamzdynų sistemose
(projektas
Hg
rid
LIFE,
LIFE15
ENV/SE/000465), Vakarų Baltijos salyno
(angl. Western Baltic Archipelago) „Natura 2000“
tinklo apsaugos būkle, senovinio žemės ūkio
kraštovaizdžio, ganomų pakrančių pievų ir
medžiais apaugusių ganyklų
atkūrimu
(projektas LIFE Coast Benefit, LIFE12
NAT/SE/000131), naujovišku bandomuoju
procesu, pakeičiant medienos pramonės
nuotekų apdorojimą, siekiant padidinti biodujų
gamybą ir sumažinti energijos suvartojimą
(projektas EffiSludge for LIFE, LIFE14
CCM/SE/000221).

• LIFE internetinis seminaras
Gegužės 8 d. vyko internetinis seminaras
anglų kalba LIFE programos pareiškėjams,
skirtas
LIFE
programos
2019
m. kvietimo pareiškėjams.
Internetinio
seminaro metu buvo apžvelgtos visos
koncepcijos aprašymo formos ir jų pildymas
bei atskleisti LIFE projektų ypatumai.

Numatomi renginiai
Gegužės 31 d. vyks LIFE koncepcijų rašymo seminaras. Jį ves daug LIFE projektų rengęs ekspertas iš Švedijos Henrik Toremark, Sweco
Environment AB. Seminaro metu bus nuodugniai pristatomos visos LIFE koncepcijos dalys bei patariama kaip geriausiai aprašyti projektą, kad jis
gautų LIFE programos finansavimą. Dalyviai kviečiami pildyti savo projektų koncepcijas seminaro metu. Prašome užsiregistruoti seminarui ir iki
gegužės 27 d. el. paštu info@lifeprojektai.lt atsiųsti pradėtą pildyti koncepciją (bent po 3 sakinius kiekvienai daliai), kad atsižvelgdami į Jūsų tematiką
paruoštumėme seminaro medžiagą. Jei sutinkate, kad Jūsų koncepcija būtų aptariama seminaro metu ir kiti dalyviai prisidėtų prie jos pildymo,
pažymėkite tai registruodamiesi. Jei nesutinkate, užtikrinsime Jūsų koncepcijos konfidencialumą, ir ją galėsite aptarti su ekspertu individualiai.
Seminaras vyks anglų kalba. Kviečiame registruotis!
Lietuvos LIFE projekto „LIFE gebėjimų skatinimas Lietuvoje“ grupė padeda galimiems pareiškėjams: teikia konsultacijas, samdo Lietuvos ir
užsienio ekspertus, padedančius apibrėžti LIFE projekto tikslus ir veiklas, paaiškinti LIFE programos reikalavimus. Kviečiame kreiptis kuo skubiau!
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
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