Lietuvos dalyvavimo LIFE 2019 m. kvietime apžvalga

Aplinkos paprogramė
2019 m. birželį pareiškėjai iš Lietuvos pateikė 11 koncepcijų pagal Aplinkos paprogramę ir 4
projektuose organizacijos iš Lietuvos buvo įvardintos kaip partneriai.
2019 m. pateiktos LIFE koncepcijos pagal Aplinkos paprogramę, kuriose Lietuvos atstovai yra pagrindiniai
pareiškėjai

Projekto pavadinimas
Circular

approach

Projekto numeris
of

resource

LIFE19 ENV/LT/000518

management in food waste recycling,

Pareiškėjas
UAB Klaipėdos regiono
atliekų tvarkymo centras

introducing BIN liners made from BIOwaste (BINBio4LIFE)
Expanding surplus food redistribution

LIFE19 ENV/LT/000720

model for greater food waste prevention in

Labdaros fondas "Maisto
bankas”

Lithuania (FoodRescueLitLife)
Production

Consumption

and

Waste

LIFE19 ENV/LT/000616

MB „Ekopolimeras“

LIFE19 ENV/LT/000634

Ecovillage

LIFE19 ENV/LT/000312

LTD Ecohumus

LIFE19 ENV/LT/000717

Vytauto

Processing Cycle of Locally Manufactured
Biodegradable Packaging (LIFE Cycle of
Packaging)
Ecologically

sustainable

development:

natural building materials (LIFE NATURAL
BUILDING)
Production of bio - based fertilizers from
paper sludge, wood ash and agro - organic
waste (LIFE WASTE-FERTIL)
Zero-waste recycling of waste cooking oil
to prolong life cycle as lubricant and

Didžiojo

universitetas

bitumen modifier (Life-WasteOilTribo)
Strengthening

nature

protection

in

LIFE19 GIE/LT/001128

Lithuania through creating civic control

Asociacija

„Gyvas

miškas“

(ProtectGreenLife)
Adoption of wet grasslands and mires for
sustainable

farming

for

assurance

LIFE19 NAT/LT/000419

of

VšĮ

"Aplinkosaugos

projektai

favourable Corncrake conservation status

ir

konsultacijos"

(Corncrake&LIFE farming)
Providing a climate resilient network of
critical sites for the Lesser White-fronted

LIFE19 NAT/LT/000898

Asociacija

„Lietuvos

ornitologų draugija“

Goose in Europe (LIFE LWfG CLIMATE)
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Beyond

the

borders:

conservation

of

LIFE19 NAT/LT/000937

Greater Spotted Eagles at breeding and

Asociacija

„Lietuvos

ornitologų draugija“

wintering areas, and on its flyway (GSE LIFE
BEYOND BORDERS)
Biologicaly sensitive Baltic sea habitats

LIFE19 NAT/LT/001146

VšI "Baltijos paveldas"

retrieval. Derelict fishing gear removal
works from the Sambian plateau reef (Reef
LIFE)
Iš 11 koncepcijų, 3 koncepcijos buvo atrinktos į antrą etapą, tačiau Aplinkos ministerijai priėmus
sprendimą 1 iš jų nesuteikti bendrojo finansavimo iš LR biudžeto, pareiškėjai pateikė 2 paraiškas
antrajam etapui EASME agentūrai.
Po paraiškų pilno įvertinimo, finansavimas skirtas 1 paraiškai: GSE LIFE BEYOND BORDERS, kuri
lentelėje aukščiau yra nuspalvinta žalia spalva.
Projekto LIFE LT žiniomis, tarp 2019 m. kvietimo užsienio šalių įgyvendinamų projektų nėra
asocijuotųjų partnerių iš Lietuvos.
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Klimato paprogramė
2019 m. rugsėjį pareiškėjai iš Lietuvos pateikė 1 paraišką pagal Klimato paprogramę ir 2
projektuose ketino dalyvauti kaip partneriai.
2019 m. pateikta LIFE paraiška pagal Klimato paprogramę, kurioje Lietuvos atstovai yra pagrindiniai
pareiškėjai

Projekto pavadinimas

Projekto numeris

Climate smart holistic management of milk

LIFE19 CCM/LT/001233

production (LIFE HOLYCOW)

Pareiškėjas
Vytauto

Didžiojo

universitetas

Projekto LIFE HOLYCOW paraiška nebuvo patvirtinta. Taip pat buvo nepatvirtinti ir tie projektai,
kurių paraiškose buvo nurodyti Lietuvos partneriai.
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