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LIFE – anksčiau ir dabar 

LIFE 1992–2013: daugiau nei 3954 projektų šiose 
srityse: 

gamtos ir biologinės įvairovės  

kituose aplinkos valdymo sektoriuose 

aplinkos informavimo 

 

LIFE 2014–2020, dvi paprogramės:  

aplinkos  

klimato politikos 

  



 

 

 

LIFE 2014–2020 – Prioritetinės veiksmų 
sritys 

Aplinkos paprogramė 

 

 

 

Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas (angl. ENV) 

Gamta ir biologinė įvairovė (angl. NAT, BIO) 

Aplinkos valdymas ir informavimas (angl. GIE) 

 
Klimato politikos paprogramė 

Klimato kaitos švelninimas (angl. CMM) 

Prisitaikymas prie klimato kaitos (angl. CCA) 

Klimato valdymas bei informavimas (angl. GIC) 



 

 

 

LIFE 2014–2020 – Teisinis pagrindas 

LIFE Reglamentas (2013 m. gruodžio 11 d. ES Reglamentas 
Nr. 1293/2013) 

 

LIFE Daugiametė darbo programa 2014–2017 m. (2014 m. 
kovo 19 d. EK sprendimas) 

 

 Paramos gavėjų veiklos dotacijų sutartys su Perkančiąja 
organizacija (įskaitant Bendrąsias sąlygas) arba sutartys su 
bankais 

 

 
 



 

 

 

LIFE 2014–2020 – Tikslai 
Prisidėti prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido 
kiekio ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos; 
aplinkos apsaugos ir gerinimo; biologinės įvairovės nykimo 
sustabdymo, ekosistemų ir, ypač, Natura 2000 tinklo apsaugos. 

Gerinti Sąjungos aplinkos ir klimato politikos ir teisės aktų 
rengimą, įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą 

Integruoti ir įtraukti aplinkos ir klimato tikslus į kitas Sąjungos 
politikos sritis 

Gerinti aplinkos ir klimato valdymą  

Remti 7-osios aplinkos veiksmų programos įgyvendinimą 

 

  



 

 

 

LIFE 2014–2020 - Biudžetas 
 

Finansinis paketas 3,5 mlrd. EUR 

 

Aplinkos paprogramei - 2,59 mlrd. EUR 

 

Klimato politikos paprogramei - 0,86 mlrd. EUR 

 



 

 

 

LIFE 2014-2020 – Geografinė 
teritorija 

Principas:  Gali dalyvauti Europos laisvosios prekybos 
asociacijos šalys 

 

Dalyvavimas: 

•Kai kurios Trečiosios šalys gali dalyvauti, jeigu 
dalyvavimo principai įtvirtinti dvišaliuose arba 
daugiašaliuose susitarimuose 

•Galimas bendradarbiavimas su Tarptautinėmis 
organizacijomis, jeigu dalyvavimas padeda siekiant LIFE 
tikslų 

 



 

 

 

LIFE – Bendrosios įgyvendinimo nuostatos 

• Pareiškėjai - MVDĮ, NVO, viešojo administravimo 
sektorius, veikiantys aplinkos ir klimato išsaugojimo 
srityse 

• Parama moksliniams tyrimams neskiriama ( 
H2020) 

• Parama neskiriama stambiems infrastruktūros 
objektams; kaimo ar regioninė plėtra nėra 
akcentuojama ( žemės ūkio, struktūriniai fondai) 

• Programos valdymas: EK (Aplinkos ir Klimato 
politikos generaliniai direktoratai), Mažų ir vidutinių 
įmonių reikalų vykdomoji agentūra (EASME). Išorės 
monitoringo ekspertai  

 



 

 

 

LIFE  

Finansavimo rūšys: dotacijos bei inovatyvios 
finansinės priemonės => NCFF, PF4EE 

Projektų tipai:  

tradiciniai,  

integruotieji,  

techninės pagalbos,  

gebėjimų ugdymo,  

parengiamieji, 

informavimo, informuotumo didinimo ir sklaidos. 

 
 

 



 

 

 

LIFE  

Finansavimo norma:  

60 % tinkamų finansuoti išlaidų; 

iki 75 % prioritetinėms buveinėms ar rūšims; 

100 % gebėjimų ugdymui 

 

Nacionalinis finansavimas:  tiktai aplinkos 
paprogramei, tiktai iki 2017 m. 

 



 

 

 

Priemonės: „Tradiciniai“ projektai 

Kam? 

•Daugiausia MVDĮ, NVO, viešojo administravimo sektoriui aplinkos ir 
klimato politikos srityje 

 

Vidutinis dydis? 

•1-5 paramos gavėjai; ES indėlis: 500,000 – 1,5 mln. EUR 

 

Ko-finansavimo norma? 

•60 %; NAT: prioritetinėms buveinėms/rūšims: 75 % 

 

 



 

 

 

Priemonės: Integruoti projektai (IP) 
Kam? 

•Daugiausia viešojo administravimo ir kitoms institucijoms, veikiančioms 
aplinkos ir klimato apsaugos srityje ir galinčioms koordinuoti ne tik IP, 
bet ir kitomis privačiomis ar viešomis (pvz., ES) lėšomis finansuojamus 
papildomus veiksmus. 

Tikslas? 

•Sąjungos aplinkos ir klimato planų ir strategijų įgyvendinimas (2014–
2017 m. daugiametė LIFE darbo programa); vykdomi didelėje 
teritorijoje; papildomi veiksmai su papildomu ko-finansavimu; 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas 

Vidutinis dydis? 

•2-10 paramos gavėjų; ES indėlis: 10-15 mln. EUR; apie 3 IP šaliai 
nariai.  

Ko-finansavimo norma? 

•60 % 



 

 

 

Priemonės: Techninės pagalbos projektai 
(TA) 

Kam? 

•Tiems, kurie nori pateikti IP, tačiau paraiškai užpildyti reikalinga 
pagalba 

Tikslas? 

•Padėti pareiškėjams parengti integruotuosius projektus; galimi 
metai prieš pateikiant IP arba tais pačiais metais 

Vidutinis dydis? 

•Daugiausia 1 % nuo lėšų, skirtų IP => maximum 100,000 EUR 

Ko-finansavimo norma? 

•60 % 

 

 



 

 

 

Priemonės: Finansinės priemonės (FP) 

Kam? 

Daugiausia MVDĮ aplinkos ir klimato apsaugos srityje (NCFF), 
MVDĮ, namų ūkio valdoms, viešojo administravimo 
institucijoms, norinčioms padidinti energijos efektyvumą 
(PF4EE) 

Tikslas? 

Paskolos/banko garantijos/ … aplinkos ir klimato projektams 
(2014–2017 m. daugiametė LIFE darbo programa) 

Vidutinis dydis 

1 paramos gavėjas; ES įnašas: 5-10 mln. EUR (NCFF) 

 

 

 



 

 

 

Preliminarus LIFE 2016 kvietimo teikti 
paraiškas planas 

Kvietimas paskelbtas 2016 m. gegužės 19 d. 

Tradicinių projektų pateikimo terminas: 

Klimato politika – rugsėjo 7 d.  

Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas – rugsėjo 12 d. 

Gamta ir biologinė įvairovė – rugsėjo 15 d. 

Aplinkos valdymas ir informavimas – rugsėjo 15 d. 

Parengiamieji projektai – rugsėjo 20 d. 

Integruotieji projektai (I etapas) – rugsėjo 26 d. 

Techninės pagalbos projektai – rugsėjo 15 d. 

 



Ačiū už dėmesį! 
 

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


