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Susidomėjimas LIFE programa Lietuvoje išaugo!
Paraiškų pateikimo terminas pagal 2017 m. LIFE programos
kvietimą jau baigėsi. Lietuvos pareiškėjai aktyviau dalyvauja LIFE
programoje. Vis daugiau Lietuvos įmonių suranda partnerius
kitose Europos Sąjungos šalyse.

Pagal 2017 m. LIFE programos kvietimą dėl bendrojo
finansavimo į Aplinkos ministeriją kreipėsi 14 pareiškėjų, iš kurių
13 paraiškų buvo įtraukta į preliminarų finansuotinų projektų sąrašą, kuris 2017-08-16 d.
buvo patvirtintas Aplinkos ministro įsakymu „Dėl 2017 m. kvietimo Europos Sąjungos
aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamų projektų, kuriems
numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės
apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos
išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus
projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų preliminaraus sąrašo
patvirtinimo“,
Nr.
D1-664
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9153a470827211e7804fae56a3fa17a5).

Finansavimas nebuvo skirtas projektui, kurio koncepcija vertinimo komisijai užklausus
buvo pakeista iš esmės lyginant su pradine koncepcija (projekto tikslas, atitikimas LIFE
prioritetinei temai, rezultatams). Aplinkos ministerijai buvo pateiktos 6 gamtos ir
biologinės įvairovės, 6 aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo (iš jų vienam nebuvo
skirtas bendrasis finansavimas), 1 aplinkos valdymo ir informavimo bei 1 klimato srities
paraiškos koncepcija. Pernai šis skaičius buvo ženkliai mažesnis. Pagal 2016 m. LIFE
programos kvietimą Aplinkos ministerijai buvo pateiktos 8 koncepcijos, iš kurių bendrasis
finansavimas buvo skirtas 7 gamtos ir biologinės įvairovės srities LIFE projektams.

Neatsižvelgiant į tai, ar buvo gautas bendrasis finansavimas iš Aplinkos ministerijos,
paraiškos galėjo būti teikiamos Europos Komisijai. Europos Komisijai paraiškos
„tradicinių“ projektų finansavimui pagal LIFE programą pareiškėjai teikia pasiūlymus,
naudodamiesi paraiškų teikimo priemone „eProposal“ LIFE programos svetainėje
(https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/). Per šią sistemą šiemet dėl LIFE

programos finansavimo pateiktos 7 paraiškos iš Lietuvos: 1 gamtos ir biologinės įvairovės,
5 aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo bei 1 klimato srities. Pernai Europos Komisijai
buvo pateiktos 5 paraiškos iš Lietuvos: 4 gamtos ir biologinės įvairovės bei 1 aplinkos ir
išteklių naudojimo efektyvumo. Be to, šiemet lietuviai aktyviai dalyvavo kaip partneriai,
buvo pateiktos 9 tokios paraiškos: 4 gamtos ir biologinės įvairovės, 2 aplinkos ir išteklių
naudojimo efektyvumo, 2 klimato srities bei 1 aplinkos valdymo ir informavimo paraiška.
Pastebima tendencija, kad LIFE programa Lietuvoje keičiasi, išaugo susidomėjimas
aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo sritimi, paraiškas ėmė rengti verslo įmonės.
Tikėtina, kad ši tendencija išliks ir ateityje, nes Europos Komisija kasmet vis labiau ragina
LIFE programoje dalyvauti naujus pareiškėjus ir teikti paraiškas projektams,
įgyvendinantiems artimus rinkai (close-to-market) sprendimus, turinčius aiškią naudą
aplinkai, klimato kaitos švelninimui ar prisitaikymui. Kvietimą teikti paraiškas naujiems
LIFE projektams Europos Komisija kasmet skelbia pavasarį. Europos Komisijai patvirtinus
2018–2020 m. LIFE programą, paaiškės prioritetinės LIFE programos temos bei paraiškų
teikimo ir vertinimo tvarka ateinantiems trejiems metams.

Nuo 2016 m. balandžio mėn. Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra
pradėjo vykdyti Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
finansuojamą projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“. Vienas svarbiausių tikslų –
stiprinti organizacijų gebėjimus teikti kokybiškas paraiškas, atitinkančias LIFE programos
reikalavimus. Tuo tikslu organizuojami teminiai ir internetiniai seminarai, bendri seminarai
nevyriausybinėms ir verslo įmonėms. Internetinių seminarų įrašai skelbiami projekto
svetainėje www.lifeprojektai.lt. Šio projekto dėka Ispanijos technologijų centras CARTIF
vandentvarkos projektui pagal LIFE programą rado partnerius Lietuvoje ir pateikė paraišką.
Norinčius dalyvauti LIFE projektuose ir ieškančius savo veiklai partnerių kviečiame
registruotis LIFE projektų idėjų ir partnerių paieškos duomenų bazėje
http://db.lifeprojektai.lt arba kreiptis el. paštu info@lifeprojektai.lt.
Projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ Nr. LIFE14 CAP/LT/000008 finansuoja
Europos Sąjungos LIFE programa
PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : KRISTINA CIJŪNĖLIENĖ, APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už
pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
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