Lietuvos dalyvavimo LIFE 2020 m. kvietime apžvalga

Aplinkos paprogramė
2020 m. liepą pareiškėjai iš Lietuvos pateikė 16 koncepcijų pagal Aplinkos paprogramę ir 20
projektų organizacijos iš Lietuvos buvo įvardintos kaip partneriai. Taip pat buvo pateikta 1 paraiška
pagal NVO kvietimą teikti paraiškas dėl Europos žaliojo kurso.
2020 m. pateiktos LIFE koncepcijos ir paraiškos pagal Aplinkos paprogramę, kuriose Lietuvos atstovai yra
pagrindiniai pareiškėjai

Projekto pavadinimas

Projekto numeris

Demo plant for bioplastic and insect meal
production

in

Mechanical

LIFE20 ENV/LT/000499

Biological

Pareiškėjas
UAB

„New

Energy

Group“

Treatment plant (BIOWASTE2NEWLIFE2020)
Assessment of self-remediation criteria

LIFE20 ENV/LT/000500

UAB „GROTA“

LIFE20 ENV/LT/000589

MB „Biovala“

LIFE20 ENV/LT/000655

Vytauto

and environmental hazard of contaminated
sites (LIFE SelfRemed)
Phyto-islands in urban European rivers as
mean

to

increased

attenuate
loads

and

of

redistribute

nitrogen

and

phosphorus (LIFE Phy4Rivers)
Zero-Waste Recycling of Used Cooking
Oils

into

Green

Lubricants

Didžiojo

universitetas

(UCOproducts4LIFE)
Circular

approach

of

resource

LIFE20 ENV/LT/000678

KTU

LIFE20 ENV/LT/000853

UAB „Ecovox“

LIFE20 ENV/LT/000920

UAB

management in food waste recycling,
introducing BIN liners made from BIOwaste (BINBio4LIFE)
Lodestar:to keep plastics in circulation and
switching from single-use to reuse models
with chemical recycling processes (LIFE
LitChemCycling)
Assessment of the Impact of Liquidated
Deep Wells Leakage on Drinking Water

„Vandens

harmonija“

Resources and Extraction Conditions (LIFE
DeepWellsImpact)
Expanding

surplus

food

conservation

LIFE20 ENV/LT/000923

Labdaros

ir

model for greater food waste prevention in

paramos

Lithuania (SecondLifeFoodToYourTable)

„Maisto bankas“
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Plasma cleaning system of combustion
products

contaminated

by

LIFE20 ENV/LT/000968

hazardous

Lietuvos
Energetikos

substances (LIFE-PLASMA)

Institutas

An environmentally sustainable CAP in

LIFE20 GIE/LT/000817

NMA

LIFE20 GIE/LT/001535

Klaipėdos

Lithuania (EnviLitCAPLife)
Big Data applied to the environmental
governance in the coastal lagoons of

universitetas

Curonian, Vistula, Caorle and Mar Menor
(LIFE BigLagoon)
Letsdoers
Platform

Environmental
based

principles

on

and

Volunteer

Citizen

enabled

by

LIFE20 GIE/LT/001539

VšĮ "Mes Darom"

LIFE20 NAT/LT/000870

VšĮ “Aplinkosaugos

Sciences
Artificial

Intelligence (LIFE LETSDOERS PLATFORM)
Adoption of wet grasslands and mires for
sustainable

farming

for

assurance

of

projektai

favourable Corncrake conservation status

ir

konsultacijos”

(Corncrake&LIFE farming)
Beyond

the

borders:

conservation

of

LIFE20 NAT/LT/001217

Greater Spotted Eagles at breeding and

Lietuvos ornitologų
draugija

wintering areas, and on its flyway (GSE LIFE
BEYOND BORDERS)
Securing favourable conservation status
for

bats

in

LIFE20 NAT/LT/001426

Lithuania

VšĮ

„Baltijos

aplinkos forumas“

(LIFEBeautyAndTheBeast)
Conservation of Swamp minnow at the
Northern

edge

of

distribution

LIFE20 NAT/LT/001547

range

Lietuvos

gamtos

fondas

(LIFEMINNOW)
Development of Lithuanian Network of
Protected Areas in the Context of European

LIFE20 NGO4GD/LT/000009

VšĮ

„Gamtos

paveldo fondas“

Green Deal
Iš 16 koncepcijų, 2 koncepcijos buvo atrinktos į antrą etapą, jų išsamios paraiškos pateiktos EASME
agentūrai antram vertinimo etapui (lentelėje aukščiau yra nuspalvintos žalia spalva). Paraiškų pilnas
įvertinimas 2021 m. balandį dar nėra baigtas.
Projekto LIFE LT žiniomis, pagal 2020 m. kvietimą į antrą etapą pateko 3 užsienio šalių
įgyvendinami projektai, kuriuose yra asocijuotųjų partnerių iš Lietuvos, ir jie buvo pateikti antram
paraiškų vertinimo etapui.
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Klimato paprogramė
2020 m. spalį tradicinių projektų kvietimui pareiškėjai iš Lietuvos pateikė 1 paraišką pagal Klimato
paprogramę ir 4 projektuose ketino dalyvauti kaip partneriai. Taip pat buvo pateikta 1 integruotojo
projekto koncepcija.
2020 m. pateiktos LIFE paraiškos pagal Klimato paprogramę, kuriose Lietuvos atstovai yra pagrindiniai
pareiškėjai

Projekto pavadinimas

Projekto numeris

Planting trees to double you CO2 footprint

LIFE20 CCM/LT/001762

reduction (CO2freeLIFE)

Pareiškėjas
UAB

"Pageldynių

plantacija"

Improving energy efficiency in Lithuania

LIFE20 IPC/LT/000002

(LIFE IP EnerLIT)

Aplinkos

projektų

valdymo agentūra

Tradicinių projektų paraiškoms, kurias teikė ar planavo dalyvauti partneriais Lietuvos įmonės ir
organizacijos, finansavimas nebuvo skirtas.
Integruotojo projekto koncepcijos pareiškėjai buvo pakviesti teikti išsamią paraišką ir ją pateikė.
Paraiškos pilnas įvertinimas 2021 m. balandį dar nėra baigtas.

3

Parengė - projektas „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ Nr. LIFE14 CAP/LT/000008

Lietuvos dalyvavimo LIFE 2020 m. kvietime apžvalga

Lietuvos dalyvavimo LIFE programoje 2010-2020 apžvalga
Lietuvos LIFE paraiškų skaičius padidėjo nuo 6 per metus (2010–2012 m. ataskaitinių metų
vidurkis) iki 10 (2016–2020 m. vidurkis). Patvirtintų LIFE projektų skaičius padidėjo nuo 1 per metus
iki 1,5 (2016–2019 m. vidurkis) ir tikimasi, kad jis padidės paskelbus 2020 metų kvietimo rezultatus.
Žemesnį sėkmės lygį pagal 2018 ir 2019 m. kvietimus iš dalies įtakojo sumažėjęs nacionalinis
bendrasis finansavimas, kuris buvo išspręstas ilgalaikiu nacionalinio biudžeto asignavimų planavimu.
6 LIFE projektai su koordinuojančiuoju paramos gavėju iš Lietuvos, patvirtinti 2016-2019 m.,
pritraukė 34 mln. EUR investicijas į aplinką ir 31% viršija ankstesnius 21 LIFE programos metus. LIFE
projektų įvairovę papildė projektai naujuose sektoriuose - vandens ir žiedinės ekonomikos, privati
įmonė kaip projektų koordinatorė ir naujas integruotasis projektas.

Lietuvos LIFE paraiškos
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Patvirtinti projektai
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