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Nauja LIFE programa
•

LIFE programa 100 % prisideda prie Europos Žaliojo kurso tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo.

•

Tai vienintelė ES programa, skirta išskirtinai aplinkosaugai, gamtos
apsaugai ir klimato veiksmams.

•

2021–2027 metams skirtas 5,43 mlrd. eurų biudžetas.

•

Daugiametė 2021–2024 m. programa patvirtinta 2021 m. liepos
mėn.

LIFE programa 2021-2027
Gamta ir
biologinė
įvairovė
Prisidėti prie perėjimo
prie žiedinės, energiją
taupančios,
atsinaujinančia energija
grindžiamos ir klimatui
atsparios ekonomikos

Saugoti ir gerinti
aplinkos kokybę

Žiedinė ekonomika
ir gyvenimo kokybė

Projektai
• Kurti ir demonstruoti eko-inovatyvias
technologijas ir metodus
• Padėti įgyvendinti ir prisidėti
įgyvendinant planus ir strategijas
pagal ES teisės aktus
• Skatinti geriausią praktiką ir elgesio
pokyčius
• Katalizuoti didelio masto sėkmingų
sprendimų diegimą
Projektų įgyvendinimo poveikis
strategijoms ir planams

Klimato kaitos
švelninimas ir
prisitaikymas

Sustabdyti biologinės
įvairovės nykimą ir ją
atkurti

• Pagalba rengiant, vykdant stebėseną ir
įgyvendinant
• Pagalba valstybėms narėms tobulėjant
Projekto naudos gavėjai:

Perėjimas prie
švarios
energijos

1/3 privačios įmonės
1/3 NVO ir pilietinės visuomeninės
organizacijos
1/3 valstybinės institucijos

Gamtos ir biologinės įvairovės paprogramė
Tipinės veiklos

Prisideda prie:

Projektai, prisidedantys prie gamtos
apsaugos ir atkūrimo Natura 2000
tinkle
Rūšių apsauga.

Gamta ir
biologinė
įvairovė

Biologinės įvairovės nykimo
stabdymo ir jos atkūrimo

Natura 2000 tinklo prioritetinių
veiksmų bendrųjų priemonių
programų įgyvendinimo

Gamtos ir biologinės įvairovės
tikslų įtraukimo į kitas
politikos sritis ir finansavimo
programas

Invazinės svetimos rūšys
Ekosistemų atkūrimas ir daug kitų
sričių…

Integruotas PVP ir Biologinės
įvairovės strategijos įgyvendinimas

Parama mažiems projektas, ypač
įgyvendinamiems kitose šalyse ir
teritorijose bei atokiausiuose regionuose

Žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės
paprogramė
Tipinės veiklos

Prisideda šiose
srityse:
Žiedinė
ekonomika ir
gyvenimo kokybė

žiedinė ekonomika,
triukšmas, oras,
chemikalai, žalioji ir
žiedinė ekonomika,
pramoninės avarijos,
jūrų ir pakrančių
valdymas, dirvožemis,
atliekos, vanduo ir
miesto aplinka

Parama valstybinėms institucijoms ir
kitoms suintesuotosioms šalims
įgyvendinti ES aplinkosaugos teisės
aktus.

Parama technologijoms ir
sprendimams, kurie yra paruošti
diegti rinkos sąlygomis, pramoniniu
ar komerciniu mastu per projekto
laikotarpį.

Integruoti projektai, apimantys ne tik
oro, vandens, atliekų, bet ir kitas
sritis, pavyzdžiui, žiedinės
ekonomikos.
Skatinti geresnį finansavimą ir jo
prieinamumą

Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo
paprogramė
Prisideda prie:
Klimato kaitos
švelninimas ir
prisitaikymas

Europos Sąjungos
transformacijos į klimatui
neutralią ir atsparią
visuomenę, ypač per:

Klimato kaitos švelninimo srityje
projektai, reikšmingai prisidedantys
įgyvendinant:
• energetikos ir klimato politiką iki
2030 m.
• ES valstybių narių nacionalinius
energetikos ir klimato planus
• ES ilgalaikę klimato ir energetikos
strategiją

Klimato kaitos švelninimą

Prisitaikymą prie klimato
kaitos ir valdymą

Prisitaikymo prie klimato kaitos
srityje:
• projektai, kuriais remiamas
naujosios ES prisitaikymo
strategijos įgyvendinimas ir su tuo
susiję nacionaliniai planai

Perėjimo prie švarios energijos paprogramė
pirmtakai: „Pažangi energetika Europai“, kurią tęsė H2020- SC3- market uptake

Politikos ir
reguliavimo
sistemos
kūrimas

Perėjimas prie
švarios energijos

Vartotojų
įtraukimas ir
įgalinimas

Prisideda prie:

Rinkos ir
reguliavimo sąlygų
ES teritorijose
kūrimo energetiniam
perėjimui

Vietinių ir
regioninių
investicijų
mobilizavimas

Technologijų,
paslaugų ir
verslo
modelių
diegimas

Privačių
finansavimo
šaltinių
pritraukimas

Veiklos: geriausios praktikos kūrimas ir sklaida, investicijų
sutelkimas, įgūdžių tobulinimas, rinkos kliūčių šalinimas,
informuotumo didinimas, švietimas, įgalinimas.

LIFE finansuojamos veiklos
• Standartiniai veiksmų projektai (Standard action projects, SAP)
• Strateginiai gamtos projektai (Strategic Nature Projects, SNAP)
• Strateginiai integruotieji projektai (Strategic Integrated Projects, SIP)

• Techninė parama (Technical Assistance, TA)
• Kiti veiksmai, įskaitant Koordinavimo ir paramos veiksmus (Coordination and Support
Actions, CSA)

Standartiniai veiksmų projektai (SAP)
•

„Tradiciniai“ LIFE projektai, skirti:
• kurti, demonstruoti ir skatinti inovatyvias technologijas, metodus ir veiklos būdus;
• prisidėti prie žinių bazės ir geriausios praktikos taikymo;
• Prisidėti prie atitinkamų Sąjungos teisės aktų ir politikos kūrimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo,
įskaitant valdymo visuose lygmenyse gerinimą, visų pirma didinant viešųjų ir privačių subjektų gebėjimus ir įtraukiant
pilietinę visuomenę;

•

• katalizuoti plataus masto sėkmingų techninių ir su politika susijusių sprendimų, susijusių su atitinkamų Sąjungos teisės
aktų ir politikos įgyvendinimu, diegimą, atkartojant rezultatus, integruojant tikslus į kitas politikos sritis ir viešojo bei
privataus sektoriaus praktiką, sutelkiant investicijas ir gerinant galimybes gauti finansavimą.

Didžiausias kofinansavimas – 60 %, išskyrus:
• 67% projektams, skirtiems prioritetinėms ir ne prioritetinėms buveinėms ir/ar rūšims
• 75% projektams, išskirtinai skirtiems tik prioritetinėms buveinėms ir/ar rūšims

•

Maksimali trukmė – 10 metų

Standartiniai veiksmų projektai (SAP)
Paskelbti 3 LIFE SAP kvietimai:

•
•
•

LIFE Gamta ir biologinė įvairovė

•

Vieno etapo paraiškų teikimo procedūra: Pilna paraiška turėtų būti pateikta iki 2022 m. spalio 4 d.

LIFE Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė
LIFE Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas

Strateginiai gamtos projektai (SNAP)
•

Skirti įgyvendinti
• Prioritetinių veiksmų programoms pagal Buveinių direktyvą
• Kitiems už gamtos apsaugą ir biologinę įvairovę atsakingų institucijų patvirtintiems
tarptautinio, nacionalinio, regioninio, tarpregioninio lygio planams ar strategijoms
įgyvendinti

•

Didžiausias kofinansavimas – 60 %

•

Maksimali trukmė – 14 metų

Strateginiai integruotieji projektai (SIP)
•

Maksimalus kofinansavimas – 60 %

•

Maksimali trukmė – 14 metų

•

Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė:
• Žiedinė ekonomika: nacionaliniai ar regioniniai
žiedinės ekonomikos veiksmų planai, strategijos, ir
pan.
• Atliekos: Nacionaliniai ir regioniniai atliekų tvarkymo
planai
• Vanduo: Upių baseinų valdymo planai
• Oras: Oro kokybės valdymo planai įgyvendinant
Aplinkos oro kokybės direktyvą arba nacionalinės
oro kokybės valdymo programos

•

Klimato kaitos švelininimas ir prisitaikymas :
• Nacionaliniai energetikos ir klimato srities planai
(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) 2018/1999 dėl Energetikos sąjungos ir klimato
politikos veiksmų valdymo)
• Nacionaliniai energijos efektyvumo veiksmų planai;
• Nacionalinės ar regioninės prisitaikymo prie klimato
kaitos strategijos ar veiksmų planai;
• Miestų ar bendruomenių veiksmų planai, skirti
pradėti pereiti prie klimatui neutralios ir (arba) klimato
kaitai atsparios visuomenės;
• Nacionaliniai, regioniniai ar konkrečios pramonės /
sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų mažinimo strategijos ar veiksmų planai,
prisidedantys prie klimato neutralumo.

Strateginiai integruotieji projektai (SIP)
Strateginiai gamtos projektai (SNAP)
Paskelbtas 1 kvietimas LIFE Integruotiesiems projektams, apimantis:

•

SNAP:
(LIFE Gamta ir biologinė įvairovė)

•

SIP:
(LIFE Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė
LIFE Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas)

Dviejų etapų paraiškų
teikimo procedūra:

•

•

Koncepcija iki
2022 m. rugsėjo 8 d.

Pilna paraiška iki
2023 m. kovo 30 d.

Techninės pagalbos projektai(TA)
•

TA-PP: pagalba rengiant SNAP ir SIP (TA-PP)
• Maksimalus kofinansavimas 60 %, maksimalus LIFE indėlis 70 000 EUR

•

TA-CAP: valstybių narių institucijų gebėjimų stiprinimas esant žemam dalyvavimo LIFE
programoje lygiui
• Šalims, kuriose veiksmingas dalyvavimas yra mažas, t. y., kurios yra tarp dviejų trečdalių
mažiausiai pasiūlymų teikiančių šalių (skaičiuojama atsižvelgus į valstybės narės koeficientą) arba
mažiausiai sėkmingų projektų teikiančių šalių.

• Daugiausiai 1 projektas šalyje 2021-2024
• Maksimalus kofinansavimas 95 %

•

Maksimali visų TA projektų trukmė – 5 metai

Techninės pagalbos projektai (TA)
Paskelbtas vienas kvietimas: TA-PP: pagalba rengiant SNAP ir SIP (TA-PP)

•

Vieno etapo paraiškų teikimo procedūra:
Pilna paraiška iki 2022 m. rugsėjo 8 d.

NVO veiklos dotacijos
•

Dviejų etapų paraiškų teikimo procesas
• Bendrasis partnerystės susitarimas (Framework partnership agreement) – sėkmingi paraiškų
teikėjai pasirašo ilgalaikį susitarimą (3 metų – 2022-2024)
• Specialioji dotacijos sutartis. Atrenkama tik iš organizacijų, pasirašiusių bendrąjį susitarimą,

•

Maksimalus kofinansavimas – 70 %

•

Maksimali specialiosios dotacijos sutarties trukmė – 1 metai

Paraiškos teikiamos iki 2022 m. rugsėjo 21 d.

Koordinavimo ir paramos veiksmai (CSA)
•
•

CSA yra standartinio tipo dotacijos Perėjimo prie švarios energijos paprogramei

•

Kvietimų temos susijusios su politika:

Rinkos kliūčių, trukdančių pereiti prie švarios energijos, naikinimas didinant pajėgumus, skleidžiant
informaciją ir žinias, didinant informuotumą

• Griežtai apibrėžta paraiškos sritis;
• Dalyvauja įvairios suinteresuotosios šalys ir dideli tarptautiniai konsorciumai;
• ES mastu patvirtinti rezultatai, kurie prisideda prie ES politikos formavimo;

•
•
•

Maksimalus kofinansavimas 95 %
Dažniausiai trunka nuo 18 iki 36 mėn.
Nėra finansuojamos infrastruktūros išlaidos, daugiausia darbo užmokestis

CSA-LIFE CET
•

Paraiškos teikimo terminas: 2022 m. lapkričio 16 d. – 17:00:00 CET (Brussels)

•

Kvietimo biudžetas 98 M€, 18 temų. Maždaug 65-70 projektų.

•

Vertina trys išoriniai ekspertai

•

Bendras vertinimas 2023 pavasarį

•

Projektams, kurie prasideda 2023 rudenį, laikas iki dotacijos: 9 mėn.
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