Lietuvos dalyvavimo LIFE 2018 m. kvietime apžvalga

Aplinkos paprogramė
2018 m. birželį pareiškėjai iš Lietuvos pateikė 5 koncepcijas pagal Aplinkos paprogramę ir 5
projektuose organizacijos iš Lietuvos buvo įvardintos kaip partneriai.
2018 m. pateiktos LIFE koncepcijos pagal Aplinkos paprogramę, kuriose Lietuvos atstovai yra pagrindiniai
pareiškėjai

Projekto pavadinimas

Projekto numeris

Conservation of Coastal Grey Dunes in

Pareiškėjas

LIFE18 NAT/LT/001085

Gamtos paveldo fondas

LIFE18 NAT/LT/000945

Asociacija

Lithuania (LIFE GREY DUNES LT)
Beyond

the

borders:

conservation

of

Greater Spotted Eagles at breeding and

„Lietuvos

ornitologų draugija“

wintering areas, and on its flyway (GSE LIFE
BEYOND BORDERS)
Adoption of wet grasslands and mires for
sustainable

farming

for

assurance

LIFE18 NAT/LT/000762

of

Asociacija

„Lietuvos

ornitologų draugija“

favourable Corncrake conservation status
(Corncrake&LIFE farming)
Collection and recycling of waste oil for
second

life

cycle

as

lubricant

LIFE18 ENV/LT/000642

(Life-

Aleksandro

Stulginskio

universitetas

WasteOilGreenTribo)
Implementation of closed loop bio-waste
management

system

in

Klaipėda

city

LIFE18 ENV/LT/000396

UAB Klaipėdos regiono
atliekų tvarkymo centras

municipality (LIFE BIO KRATC)
Iš 5 koncepcijų, 2 koncepcijos buvo atrinktos į antrą etapą, tačiau Aplinkos ministerijai priėmus
sprendimą nesuteikti bendrojo finansavimo iš LR biudžeto, pareiškėjai paraiškų antrajam etapui
EASME agentūrai nepateikė.
Kitos 5 koncepcijos, kuriose organizacijos iš Lietuvos buvo nurodytos partneriais, buvo atmestos
pirmame etape.
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Lietuvos dalyvavimo LIFE 2018 m. kvietime apžvalga

Klimato paprogramė
2018 m. rugsėjį pareiškėjai iš Lietuvos pateikė 1 paraišką pagal Klimato paprogramę ir 2
projektuose ketino dalyvauti kaip partneriai.
2018 m. pateikta LIFE paraiška pagal Klimato paprogramę, kurioje Lietuvos atstovai yra pagrindiniai
pareiškėjai

Projekto pavadinimas

Projekto numeris

Climate smart holistic management of milk

LIFE18 CCA/LT/001126

production (LIFE HOLYCOW)

Pareiškėjas
Aleksandro Stulginskio
universitetas

Projekto LIFE HOLYCOW paraiška nebuvo patvirtinta. Iš 3 Klimato paprogramės paraiškų, EASME
agentūra patvirtino ES finansavimą 1 paraiškai, kurioje asocijuotuoju partneriu yra LAMMC.
Vienintelė 2018 m. kvietimo LIFE paraiška, kurioje numatytas Lietuvos atstovų dalyvavimas

Projekto pavadinimas

Projekto

Pareiškėjas

numeris
Demonstration

of

climate

change

mitigation potential of nutrients rich
organic soils in Baltic States and
Finland (LIFE OrgBalt)
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Partneriai
Lietuvoje

LIFE18

Latvia State Forest

Lietuvos

CCM/LV/001158

Research

agrarinių

"Silava"

Institute

ir

miškų mokslų
centras
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