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 Lina Čeičytė 

 AM Klimato kaitos finansų ir projektų valdymo  

skyriaus vedėja 

2016 m. birželio 10 d. 



Integruotieji projektai (IP) 
„projektai, kuriuos vykdant didelėje teritorijoje (regioniniu, 

keleto regionų, nacionaliniu arba tarptautiniu mastu), įgyvendinami 
aplinkos arba klimato planai ar strategijos, kurių reikalaujama 
pagal konkrečius Sąjungos aplinkos ar klimato srities teisės aktus, 
kurie parengiami pagal kitus Sąjungos teisės aktus arba kuriuos 
parengia valstybių narių valdžios institucijos, visų pirma gamtos, 
vandens, atliekų, oro, taip pat klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo srityse užtikrinant suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą ir skatinant koordinavimą su bent vienu kitu atitinkamu 
Sąjungos, nacionaliniu ar privačiu finansavimo šaltiniu ir jo 
mobilizavimą“. 



 

 

 

Integruotieji projektai (IP) 

Galutinis siekis yra įgyvendinti visus konkretaus plano 
elementus / veiklas  

Apima geografiškai didelę teritoriją / reikšmingą dalį 
miestų (oras, vanduo, atliekos, klimatas) 

LIFE projektas nebūtinai pats turi tiesiogiai apimti visus 
aspektus  

Turi būti ilgalaikis visų susijusių dalyvių įsipareigojimas 
įgyvendinti visą planą pasirinktoje geografinėje teritorijoje / 
miestuose 

N.B.: IP padeda kompetentingoms institucijoms 
įgyvendinti jų teisines prievoles! 

 

 

 



 

 

 

Integruotieji projektai (IP) 

Koordinuojantys pareiškėjai – institucijos, atsakingos 
už strategijos ar plano įgyvendinimą. 

Dalyviai – kitos susijusios institucijos. 

Subsidija siekia nuo 5 iki 10 mln. EUR. 

 Paramos intensyvumas – 60 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 5 iki 10 metų.  

Dviejų etapų teikimas – koncepcija ir paraiška. 

 

 



 

 

 

IP Finansavimo schema 
Planas/strategija,  įgyvendinamas IP ir papildoma veikla: 

 

 

 

 

1 veikla 

2 veikla  

…. 

 

Papildoma veikla/priemonės, (ko-

finansuojamos ne LIFE lėšomis 

(ES/nacionalinėmis/privačiomis) 

 

Integruotasis LIFE projektas 
LIFE kofinansavimas:    Paramos gavėjų indėlis: 

  

 60 %  40 % 

                    Nesinaudojama kitais ES 

  fondais!! 

 



Gamtos IP 

pavyzdys 

Competent body 

submits proposal 

for an Integrated 

Project under LIFE 

covering specific 

activities 
LIFE IP EC 

60% + co-

financing 

40% 

Cohesion 

Fund 

EARDF 

Horizon 

2020 

ESF 

ERDF 

Proposal shows 

how other Funds 

will be used to 

finance 

complementary 

activities 

 (at least 1) 

Other funds are 

mobilised  at 

national/ regional 

level  to finance 

complementary 

activities included 

in the plan 

Competent 

Body 

Region X 

Agricultural 

measures 

Training farmers 

Others 

Large 

infrastructure 

Scientific 

studies 

Management bodies 

Institutional capacity 

Tourism 

promotion 

     

Decontamination 

Risk 

management 

Recurrent 

management 
Visitors facilities 

Land 

purchase 

IAS & Habitat  

restoration 

Education & 

awareness 

Management plans 

Monitoring 

Species 

Conservation 

National and regional fund, private sector funds 



 

 

 

Integruotieji projektai (IP) 
Pateikimas  

Tiesiogiai ar paštu (Word ir Excel formato dokumentai) 

– Dviejų etapų principas: 

• 1 etapas – koncepcijos aprašymas (angl. Concept Note) ir 
planas 

• 2 etapas – visa paraiška 

Įgyvendinimas: 

– Periodinio planavimo mechanizmas 

– Daugiau lankstumo 

– Apmokėjimas po periodinio planavimo 

– Pakopinės dotacijos 

 

 



 

 

 

 

 

LIFE paraiškų teikimo 2016 m. preliminarus 
tvarkaraštis 

Paskelbimas 
apie paraiškų 
teikimą 2016 
gegužės 19 d.

Koncepcijos 
aprašymo 
pateikimas
2016 
rugsėjo 26 
d.

Visos 
paraiškos 
pateikimas
2017 kovas -
balandis

Integruotieji projektai

Finansavimo 
paskyrimas 
2017 rugsėjis



 

 

 

IP vs. „tradicinis“ projektas  
Įgyvendinti planą vs. prisidėti prie plano įgyvendinimo 

– IP skirtas pasirinktoje geografinėje teritorijoje įgyvendinant planą 
nuo A iki Ž 

– Tradiciniais projektais įgyvendinami veiksmai, arba pagerinamas jų 
įgyvendinimas, susiję su vienu ar keliais plano aspektais 

 

Pagrindinis principas 

– IP orientuotas į koordinavimą ir visų susijusių dalyvių įsipareigojimų 
vykdymą, kad būtų įgyvendintas visas planas, daugiausia už LIFE 
projekto ribų (didesnės pridėtinės išlaidos; mažesni reikalavimai 
konkrečioms išsaugojimo veikloms (CCA) NAT/BIO projektams) 

– Tradiciniai projektai orientuoti į konkrečią  veiklą / demonstraciją / 
bandymo vykdymą (25 % CCA NAT/BIO projektams; nėra 
reikalavimų bendrai strategijai už LIFE projekto ribų) 

  



IP pavyzdžiai 

 Aplinkos paprogramės IP (nuo 2014 m.) 
• Gamtos, vandens, atliekų ir oro sričių IP įgyvendinimas 

• Pvz.: http://ec.europa.eu/environment/life/projects/ip.htm#ipenv2014 

 

 Klimato politikos paprogramės IP (nuo 2015 m.) 
• Klimato kaitos švelninimo veiksmų IP įgyvendinimas 

• Prisitaikymo prie klimato kaitos IP įgyvendinimas 

• Miesto klimato kaitos strategijų ar planų IP įgyvendinimas 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/projects/ip.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/projects/ip.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/projects/ip.htm


CCM integruotieji projektai (IP) 

Turėtų prisidėti siekiant ES klimato kaitos švelninimo 
tikslų, įskaitant: 

 

 žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės 
(angl. LULUCF) informacinės veiklos įgyvendinimo, kaip 
numatyta Reglamente Nr. 519/2013 

 

 2030 m. klimato ir energetikos politikos įgyvendinimo, 
remiantis naujomis technologijomis ir procesais, galimai 
kylančiais iš sektorinių mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos planų ir strategijų  

 

 

 



 CCM pavyzdys 
2050 Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio 

ekonomikos planai  

LIFE finansuojamas IP galėtų apimti: konkrečiam sektoriui pritaikytų 
pažangių išteklius/energiją taupančių pramonės procesų taikymą, alternatyvių 
kuro rūšių naudojimą, kuro ar žaliavų pakeitimą, technologijų optimizavimą ar 
didesnį energrgetinį efektyvumą gamybos proceso metu 

Papildomos priemonės: papildoma infrastruktūra, tyrimai ir inovacijos, trumpos 

tiekimo grandinės, konsultacinės paslaugos, mokymai 

 
 H2020 ESIF 

Nacionalinės 
lėšos 

kita 

Sektorinių ekonomikos planų įgyvendinimas: vietos, regioninių, (trans-) nacionalinių  

Suinteresuotieji subjektai, pvz., pramonės asociacijos, su tiekimo grandine susijusios 

įmonės, tyrimų institucijos, viešosios įstaigos, NVO 
 

Finansavimas 
per plėtros 

bankus 



CCA integruotieji projektai 

Turėtų prisidėti siekiant ES prisitaikymo prie klimato kaitos 
tikslų, įskaitant prie: 

 

 ES prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų, įskaitant 
ekosistemomis grindžiamus prisitaikymo metodus  

 

 pagalbą didinant biologinę įvairovę ir gerinant gamtos 
apsaugą 

 

 



CCA pavyzdys 
Prisitaikymo strategijų ir planų įgyvendinimas 

LIFE finansuojamas IP galėtų apimti: rizikos ar atsparumo vertinimus, 
komunikaciją ir visuomenės švietimą, interregioninio/tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo  skatinimą, gebėjimų ugdymą, stebėseną, vertinimą, 
pilotinius projektus ir sektorius 

Papildomos veiklos: žinių perdavimas (pvz., investicijos į švietimą, mokymą ir 

infrastruktūrą), tyrimai, sektorinė prisitaikymo veikla (pvz., vandentvarkos, žemės 

ūkio, miškininkystės) 

 
 H2020 ESIF 

Nacionalinės 
lėšos kita 

Vietos, regioninė, (trans-)nacionalinė prisitaikymo strategija:  daugiausiai 
sektorinė, pvz., žemės ūkio, miškininkystės, vandentvarkos 

Suinteresuotieji subjektai, pvz., sektoriaus atstovai, tyrėjai, valdžios 
institucijos, prisitaikymo darbo grupės, prisitaikymo tinklai ir asociacijos 



Įrankiai: techninės pagalbos projektas (angl. 
Technical Assistance Project, TAs)  

Kam? 

Tiems, kas norėtų pateikti IP paraišką, bet kuriems reikia pagalbos 
rengiant paaišką 

Kas? 

Pagalba rengiant IP paraišką; paraišką reiktų teikti metai prieš 
numatomą IP 

Vidutinis dydis? 

Daugiausia 1 % IP asignavimų => maks. 100,000 EUR  

Kofinansavimo dydis? 

60 % 

 

 



Dėkoju už dėmesį! 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 
 
 


