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LIFE 2014-2017 daugiametė 
LIFE programa 

Didesnis dėmesys: 

• Ilgalaikiam projekto tvarumui  

• Galimybei pakartoti ir perkelti rezultatus 

• ES pridėtinei vertei 

 

Naujas reikalavimas – poveikio rodikliai 

 



Ilgalaikis tvarumas 

• Pasiūlyme turi atsispindėti rezultatų tvarumas 

 

• Galimybė panaudoti projekto rezultatus pasibaigus 
projektui 

 

• Ypač svarbu 1 kriterijaus „Techninis nuoseklumas ir 
kokybė“ atveju. 

 



Rezultatų pakartojimas ir 
perkėlimas 

• Žiūrėkite toliau nei projekto rezultatų sklaida ir 
pasidalinimas žiniomis 

 

• Į projekto veiklas įtraukite tokius darbus ir metodus, 
kurie, projektui pasibaigus, padėtų jo rezultatus 
pakartoti ir/ar perkelti į kitus sektorius, regionus ar 
šalis 



ES pridėtinė vertė 

• Kiekvienas projektas turi parodyti, kaip prisideda 
prie Europos pridėtinės vertės: 

• Teritorijos atžvilgiu 

• Galimybe pakartoti rezultatus 

• Galimybe perkelti rezultatus  

• Transnacionalinės apimties atžvilgiu (jeigu tai būtina 
projekto rezultatams pasiekti) 

 



Poveikio rodikliai 

• 2014–2020 m. LIFE programa ypač daug dėmesio 
skiria poveikio rezultatams – išmatuoti kiekvieno 
atskiro projekto poveikį 

• Kiekvienas projektas turi pateikti duomenis apie 
pagrindinius rodiklius projekto pradžioje ir jam 
pasibaigus 

• Socialiniai ir ekonominiai rodikliai yra privalomi 
VISIEMS projektams! 

 



2016 m. kvietimo naujovės (1)  

• Detaliau paaiškinta tvarumo ir rezultatų pakartojimo 
reikšmė 

• Detaliau paaiškinta kiekybiškai įvertinamo poveikio ir 
naudos ES pridėtinė vertė  

• Supaprastinta projekto rodiklių lentelė paraiškos 
pateikimo etape 

• Sugriežtinta dvigubo finansavimo ir pridėtinės vertės 
kontrolė lyginant su anksčiau finansuotais LIFE projektais 



2016 m. kvietimo naujovės (2)  

• Skatinami projektai, skirti produktų paruošimui išleisti į 
rinką (ENV, CLIMA) 

• Dėmesys skiriamas įgyvendinimo sprendimams 



2016 m. kvietimo naujovės (3)  

• Galimybei pakartoti ir perkelti rezultatus: 

• Privalomas rezultatas: Rezultatų pakartojimo ir 
perkėlimo planas (ENV, CLIMA paraiškos) 

• Tvarumas: 

• Privalomas rezultatas: Panaudojimo planas kaip After-
LIFE plano dalis (ENV ir CLIMA paraiškos) 

• Privalomas rezultatas projektams, skirtiems produktų 
paruošimui išleisti į rinką: Verslo planas (ENV ir CLIMA 
paraiškos) 

 



2016 m. kvietimo naujovės (4)  

• Valdymas ir informavimas(ENV ir CLIMA): 

• Pareiškėjų prašoma į projektą įtraukti komponentą 
„praktinis įgyvendinimas“, skirtą konkrečioms veikloms 
projekto įgyvendinimo metu sukurtų priemonių 
įsisavinimui ir panaudojimui. 

• Klimato kaita: 

• Atnaujinti ES Klimato kaitos švelninimo prioritetai: 
ypatingas dėmesys fluorintoms šiltnamio efektą 
sukeliančioms dujoms. 

 



2016 m. kvietimo naujovės (5)  

• Griežtesnės taisyklės sudariusiems partnerystę ir 
įmonių filialams 

 

• Informacija dėl žaliųjų pirkimų vykdymo 

 

• Paaiškinimai dėl dalyvavimo transnacionaliniame 
lygmenyje 
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