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Parengti ir patvirtinti LIFE projektai
•

Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) apsauga Lietuvoje LIFE07
NAT/LT/000531

•

Lietuvos eksploatuotų durpynų atkūrimas Tyrulių pelkės paukščių
apsaugai svarbios teritorijos tvarkymo pavyzdžiu LIFE12
NAT/LT/001186

•

Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos
elektros energijos perdavimo tinkluose LIFE13 BIO/LT/001303

•

Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir
mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje LIFE17 NAT/LT/000545

•

Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant
prie klimato kaitos Life LWfG Climate LIFE19 NAT/LT/000898

•

.... ☺

LOD dalyvavo rengiant kaip partneris:
• Koordinuotos tarptautinio rūšių atkūrimo pastangos LIFE14 PRIE UK
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Kodėl LOD renkasi LIFE?
Nes projektai..
• … tiesiogiai skirti rūšių/buveinių
apsaugai/atkūrimui
• … ilgalaikiai (paprastai LOD projektai trunka 4-5
metus)
• … orientuoti į ilgailaikį poveikį ir pokyčius
• ...didele dalimi finansuojami ES ir Lietuvos
biudžeto lėšomis
• … LOD turi žinių ir patirties paraiškoms parengti

• Didelė konkurencija ES lygmenyje
• Didelės apimties paraiška, reikia pateikti daug konkrečios
informacijos

LIFE projektų
parengimo
iššūkiai

• Projektai turi būti ambicingi, bet rezultatai turi būti realistiškai
pasiekiami
• Kelis kartus pasikeitusi sistema (popierinė paraiška, E-proposal,
Tenders etc..
• Parengimui reikia skirti daug laiko – ne vienos savaitės darbas
• Projektas turi spręsti ne tik nacionalines problemas, bet ir būti
aktualus ir ES lygmeniu
• Patikimi partneriai
• Neaiškumas dėl nacionalinio kofinansavimo skyrimo/neskyrimo
• Projektams su daug partnerių – informacijos ir partnerių
koordinavimas, sugebėjimas atskleisti geriausias savybes

5 “MUST” prieš pradedant
rengti paraišką

•

CINEA LIFE programos svetainė
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en

•

Kvietimo dokumentai paraiškų pateikimo
svetainėje Funding & tender opportunities portal

•

2021-2024 m. LIFE programa (Multiannual work
programme for the implementation of the LIFE
Programme for the years 2021-2024)

•

LIFE programos prioritetų sąrašai

•

Neaiškius aspektus išsiaiškinti su
CINEA/nacionaliniais koordinatoriais

Jūsų idėja atitinka LIFE programos
prioritetus, yra pakankamai ambicinga

Prieš pradedant
rengti paraišką,
privalote
įsivertinti, ar:

Turite žmogiškųjų išteklių ir laiko
paraiškai parengti (ir vėliau įgyvendinti
😊)

Turite lėšų kofinansavimui garantuoti

Turite apyvartinių lėšų projektui
užbaigti (galutinis mokėjimas bus tik
patvirtinus galutinę ataskaitą)
Turite patikimus ir prie projekto
įgyvendinimo prisidedančius partnerius

LIFE paraiškos
parengimo
komanda
• Vienas – neįmanoma
• Du – labai sudėtinga, bet esant labai
patyrusiems LIFE paraiškų rengėjams,
skiriant daug laiko įmanoma
• Trys-keturi – optimalu, nėra sudėtinga
valdyti informacijos srautus
• Penki + - sudėtingiau dėl informacijos
srauto, privalo būti vienas
koordinatorius
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Vertinimo kriterijai

Svarbu!
• Paraidžiui atsižvelgti į vertinimo
kriterijus

• Surinkti taškų minimumą paprastai
neužtenka finansavimui gauti;

10

20

20

• Naujai, be patirties organizacijai
finansavimą gauti labai sudėtinga,
gal net neįmanoma;

Tinkamumas

• Projektui įgyvendinti turi būti
pasitelkiami partneriai,
pageidautina ir valstybinės
institucijos

Ištekliai

• Neprivaloma, bet pageidautina:
projektų tarptautiškumas
• Kiekvienas papildomas taškas
svarbus

Poveikis
Kokybė
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Papildomi taškai

Projekto struktūra

• Turi būti aiškiai aprašyta esama situacija ir kaip jūs ją
spręsite (baseline information)
• Veiklos (veiklų paketai) turi būti išdėstytos logiška tvarka
• Projekto poveikis turi būti aiškiai kiekybiškai apskaitomas
• Siekiami rezultatai aiškūs ir pasiekiami numatomomis
priemonėmis ir ištekliais

Prieš pradedant planuoti biudžetą, turi būti parengtas galutinis veiklų
sąrašas ir žinoma kokių rezultatų siekiama
Turite įvertinti, kiek reiks žmogiškųjų išteklių, paslaugų, prekių, įrangos,
infrastruktūros ir pan. rezultatams pasiekti
Išlaidos turi būti suplanuotos ekonomiškai ir racionaliai, turite
nepamiršti, kad projektai trunka kelerius metus, todėl turi būti
atsižvelgiama į tolesnę perspektyvą

Projekto biudžeto
planavimas

Ilgalaikis turtas turi būti pagrįstas (reikalingas veikloms vykdyti), jei
reikalingas nedidele apimtimi - nuoma
Turi būti įtrauktos visos išlaidos – keitimai galimi, jei keičiasi poreikis,
tačiau jie turi būti pagrįsti
Projekto išlaidų padidėjimas ES sąskaita negalimas – turėsite verstis su
tuo biudžetu, kuris bus patvirtintas
Turite užsitikrinti kofinansavimą – tai gali būti tiek AM, tiek kitų donorų
ar nuosavos lėšos
PATARIMAS:
Kaip priedą prie paraiškos pridėkite kuo detalesnį biudžetą, kad
paraiškos vertintojams būtų aišku, kam ir kokios numatomos išlaidos,
kad kuo mažiau kiltų klausimų.

Paraiška
atmesta.
Kas toliau?

• Jūs tokie – ne vieni

• Jeigu idėja tinkama – būtinai teikite pakartotinai finansavimui paraišką
• Atsižvelkite į vertintojų pastabas
• Stenkitės pakoreguoti „silpnas“ paraiškos vietas
• Daugiau dėmesio skirkite paraiškos kokybei

Ačiū už dėmesį
ir
sėkmės rengiant paraiškas!

