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LIFE faktai 
 

1) Didelė konkurencija LIFE 
paramai gauti 
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LIFE faktai 
 

2) Dotacijos neįmanoma 
gauti nepateikus 
paraiškos. 
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LIFE faktai 
 

3) Paraiškai paruošti reikia ir 
laiko, ir pinigų 
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LIFE faktai 
 

4) Atmesti pasiūlymai yra 
prastos kokybės arba ne 
tokie geri, kaip kiti pateikti 
pasiūlymai; finansavimas 
yra ribotas 
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Informacijos šaltiniai 

• Prioritetinės sritys: LIFE Reglamentas  

• Projektų temos: 2014–2020 m. daugiametė 
darbo programa 

• Paraiškos paketai 

• LIFE projektų paraiškų vertinimo gairės 

• LIFE tinklalapis – visa Jums reikalinga 
informacija 
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Kas gali būti pareiškėjais? 

Pareiškėjais gali būti: 

 

Viešieji subjektai 

Privačios bendrovės 

Ne pelno siekiančios organizacijos, įskaitant NVO 

Koordinuojantis paramos gavėjas turi būti įsikūręs 
ES, partneriai gali būti ne ES šalyse narėse 
(teritorijose, kurioms taikoma Europos sutartis) 
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ES parama 
Daugumai projektų didţiausia ES paramos dalis yra 
60 % nuo bendrų tinkamų finansuoti išlaidų (2014– 
2017 m. laikotarpiu) 

Gamtos projektams, skirtiems prioritetinėms 
Paukščių ir Buveinių direktyvų rūšims apsaugoti, 
kurie bent 50 % projekto lėšų numato išsaugojimo 
veiksmams – iki 75 % 

Gebėjimų stiprinimo projektams – 100 % 

NVO veiklos dotacijos – 100 % 
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Svarbu pastebėti 

  Geriausia praktika  

… taikoma tinkama, ekonomiškai efektyvi, paţangiausia 
technika ir metodai, skirti rūšis/buveinėms išsaugoti.   
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Geriausios praktikos technikos 
testavimas ir įvertinimas NETURI būti 
projekto dalimi, kadangi tai jau yra 
paţangiausia technika. Nepaisant to, 
monitoringas yra privalomas. 

 



Svarbu pastebėti 

  Parodomasis projektas    

… praktiškai įgyvendina, bando, vertina ir skleidţia 
informaciją apie naujus ar konkretaus projekto atveju 
neţinomus veiksmus, metodiką ar principus, kurie 
panašiomis aplinkybėmis galėtų būti taikomi bet kur; 
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Stebimos, vertinamos ir skleidţiamos 
sudėtinės parodomojo projekto dalys.   



Paraiškos paketas (pagal projekto tipą, 
prioritetinę sritį) 

 

Gairės pareiškėjams (ir formos) 

Vertinimo gairės 

Veiklos rodiklių lentelė 

Pavyzdinis susitarimas dėl dotacijos ir Bendrosios nuostatos 

 

Tradicinių projektų atveju turi būti pildoma elektroninė 
paraiškos forma (angl. eProposal Web application) 
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Nepamirškite 
 

PERSKAITYTI pareiškėjams skirtų gairių 

ĮSITIKINTI, kad LIFE programa jums tinka: 

LIFE nėra struktūriniai fondai: ji negali būti verslo veiklos finansavimo 
priemonė 

ŢINOKITE visas jums taikomas išimtis 

Uţtikrinkite finansinį darnumą; stebėkite KAŠTŲ EFEKTYVUMĄ 

SUSIKONCENTRUOKITE – NEĮTRAUKITE veiksmų, kurie nėra tiesiogiai 
susiję su jūsų pasiūlymo tikslu 

Prisiminkite: jeigu jūsų projektas neatitinka prioritetinių projekto 
temų, vertinimo metu jums bus skirta maţiau balų! 

 

 LIFE ATRANKOS procedūra yra sunki, išsami ir detali. 
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Projekto biudžetas 
Tinkamos gali būti tik tos išlaidos, kurios yra patirtos projekto 
įgyvendinimo metu! 

Darbo uţmokestis – 2 % taisyklė viešosioms organizacijoms 

 

Dienos įkainis – remiasi faktiniu darbo uţmokesčiu + mokesčiai pagal 
nacionalinius teisės aktus (socialiniai ir kt.) 

 

Kelionės išlaidos – pagal paramos gavėjo vidaus taisykles 

 

Išorės pagalba – subrangai ne daugiau 35 % viso biudţeto 

 

Ilgalaikis turtas – 100 % NAT projektams, o kitiems ES parama gali būti skiriama 
tik amortizaciniams atskaitymams (iki 25 % infrastruktūros sąnaudoms, iki 50 % 
įrangos sąnaudoms), turi būti paţymėti LIFE logotipu 
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Projekto biudžetas 

Tinkamos gali būti tik tos išlaidos, kurios yra patirtos projekto 
įgyvendinimo metu! 

 

Prototipai – 100 % - specialiai sukurti LIFE projektui, negali būti naudojama 
komerciniams tikslams bent 5 metus pasibaigus projektui 

 

Viešieji pirkimai – privalomi, jei sutarčių vertė viršija 130 000 EUR  

 

Viešosios organizacijos privalo laikytis nacionalinių teisės aktų  

 

Maţiausios kainos principas turi būti taikomas nepriklausomai nuo to, ar 
organizuojamas viešasis pirkimas 
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2 % taisyklė - pavyzdys 

 

 

15 15 

Biudžeto pavyzdys: 

Darbuotojų sąnaudos 

 Pagrindiniai  105 € 

 Papildomi    20 € 

Išorės pagalba   50 € 

Įranga     25 € 

Viso   200 € 

Life+ įnašas = 50 %  

 

bet 

Mažiausias įnašas iš viešojo 

paramos gavėjo 

= 105 € + 2 % = 107,10 € 

 

Maksimalus Life+ įnašas  

= 92,90 € 
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Vertinimo etapo pamokos 



Projekto rengimas (1) 

Veiksmų seka turi būti logiška, aprašymas išsamus 

 

Kiekvienai veiklai turi būti nurodyti laukiami rezultatai bei 
paskaičiuoti kiekybiniai rezultato rodikliai (angl. output 
indicators) 

 

Įvertinti galimybę pakartoti ir/ar perkelti projekto 
rezultatus 

 

Laiko rezervas nenumatytiems atvejams 
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Projekto rengimas (2) 

Akcentuoti ES pridėtinę vertę 

 

Turi būti aprašyti projekto rezultatų tęstinumui uţtikrinti 
reikalinga veikla / planai  

 

Kartais trūksta aiškaus projekto ekspertų dalyvavimo 
atskirose veiklose aprašymo 

 

Daţnai neatsiţvelgiama į ţaliuosius pirkimus ir anglies 
pėdsaką 
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Projekto rengimas (3) 

Aiškiau atskirti projekto etapus ir rezultatus (angl. 
milestones/deliverables): 

 

 Projekto etapai yra svarbūs ar reikšmingi įvykiai – jų 
skaičius turi būti ribotas (kartais 2 metų trukmės 
projektuose jų būna net 60) 

 

 Rezultatai yra projekto veiklų galutiniai „produktai“ 

 

 Veiklų ataskaitos nėra projekto rezultatai 
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Projekto planavimas (1) 

Būtina atsiţvelgti į projekto trukmę: 

Galimi vėlavimai dėl oro sąlygų ar kitų išorinių faktorių 
(daugiausia NAT projektuose), 

Uţtrukęs leidimų gavimas 

Reikalingi leidimai bei jiems gauti taikomos procedūros ir 
reikalingas laikas turi būti aiškiai aprašyti 

Kai kurie pareiškėjai pradeda leidimų gavimo procedūras 
dar prieš prasidedant projektui (gali būti rizikinga) 
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Projekto planavimas (2) 

Reikalinga numatyti pakankamai laiko surinkti 
informacijai apie projekto veiklų poveikį  

Ţemės įsigijimas (NAT projektuose) yra daug pastangų 
reikalaujanti veikla, labai priklausanti nuo privataus 
savininko noro parduoti – nepavykus susitarti projektas 
gali vėluoti arba jo planas turės būti pakeistas!  

Kai kuriems NAT projektams yra taikomos Poveikio 
aplinkai vertinimo (PAV) ar NATURA 2000 vertinimo 
procedūros  
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Projekto valdymas 

Partnerystės struktūra – daug partnerių, neaiškus jų 
vaidmuo.  

Svarbūs partneriai turi dalyvauti rengiant paraišką 

Projekto valdymas – jeigu pasitelkiama techninė / 
administracinė pagalba iš išorės, turi būti uţtikrintas 
reguliarus kontaktas su Koordinuojančiu paramos gavėju 
(CB) 
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Projekto biudžetas 

Darbuotojų darbo dienos uţmokestis yra per didelis arba naudojamas 
vienodo dydţio sumos 

Dvigubo finansavimo rizika – projektas arba kai kuri veikla yra 
finansuojama iš kitų ES programų 

Tiesioginis sutarties sudarymas daţnai taikomas pakankamai didelėms 
vertėms arba pirkimai suskaidomi į maţesnes dalis, siekiant išvengti 
privalomam viešųjų pirkimų procedūrų taikymui nustatytos 130 000 
EUR vertės ribos  

Kai kurios sąnaudos neteisingai priskiriamos kategorijoms: 

 Maitinimo išlaidos turi būti įtrauktos prie „kitos sąnaudos“ 

 Programinės įrangos kaštai turi būti įtraukti prie „įrangos“ kategorijos 

 Medţiagos platinimo kaštai turi būti prie „kitos sąnaudos“ 

 Prašau atidţiai perskaityti Gaires pareiškėjams ir Bendrąsias sąlygas! 
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Monitoringo pamokos 

Ilgalaikis tvarumas tampa vis svarbesniu 

Paraiškos rengimo metu jau reikia numatyti toliau pasibaigus 
projektui:  

 Bendruosius (ilgalaikius) tikslus 

 Projekto veiksmų poveikio monitoringą (įskaitant socialinį-
ekonominį poveikį) 

 Poveikį ES politikos / įstatyminės bazės plėtrai / įgyvendinimui 

 Sėkmės įsivertinimą 

 Planus po LIFE projekto 

 Portalus ir informacijos sklaidą 
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Projekto ruošimas 
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Geras pavyzdys Daţnos problemos 

 Motyvuotas pilną darbo laiką 
dirbantis projekto vadovas 

 Motyvuotas konsorciumas 

 Pilnai sukomplektuotas 
konsorciumas 

 Įtrauktos visos svarbios 
suinteresuotos pusės 

 Naudotojai yra dalis komandos 

 Išsamus situacijos prieš 
projektą įvertinimas 

 Aiškūs tikslai  

 Silpna partnerystė 

 Pasirinkti partneriai, 
neatitinkantys ţinių, kalbos ar 
kitų interesų 

 Nepakankamos konsultacijos 

 Per daug optimistinis 

 Nepakankama bazinė informacija 

 Trūksta suinteresuotųjų pusių 
paramos pradiniame etape 

 Tikslai nėra tiksliai apibrėţti 



Pagrindinės priežastys dėl ko 
atmetama paraiška 

 

Maţiau nei 25 % bendrų tinkamų išlaidų yra skirta 
konkretiems išsaugojimo veiksmams (NAT) 

 

Neįrodytas parodomasis ar bandomasis aspektas (kai 
kurioms BIO temoms, visoms ENV, CCA ir CCM) 
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Prisiminkite 
 

LIFE neskiria finansavimo: 

 Kompensacinėms priemonėms pagal Buveinių direktyvos 6 
straipsnį 

 Veiksmams, kurie turi būti (arba yra) finansuojami pagal 
struktūrinių fondų arba BŢŪP programas 

 Moksliniams projektams  

Rašykite aiškiai ir tiksliai – paraiškos yra vertinamos pagal tai, 
kas jose aprašyta (o ne pagal idėjos potencialą) 

 

Perskaitykite dokumentus 

 

Paskaitykite apie kitus vykdomus projektus arba susisiekite su 
jais 
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Dėkoju uţ dėmesį! 
 

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


