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KVIEČIAME STEBĖTI INTERNETINĮ SEMINARĄ
TIESIOGIAI!
Renginio tipas: Internetinis seminaras LIFE pareiškėjams
Renginio data: Trečiadienis, 2019 m. gegužės 8 d.

2019-05-07 10:28
Gamta, aplinkosauga, Verslas, ekonomika, finansai

Renginio pradžia

Renginio pradžia: 11:00
Renginio pabaiga: Trečiadienis, 2019 m. gegužės 8 d.
Renginio vieta: Internetas

2019-05-08, trečiadienis11:00

Jau rytoj, gegužės 8 d. 11 val. vyks internetinis seminaras anglų kalba LIFE programos
pareiškėjams, organizuojamas Aplinkos projektų valdymo agentūros projekto „LIFE
gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupės. Internetinis seminaras skirtas LIFE programos
2019 m. kvietimo pareiškėjams ir siekia supažindinti su LIFE Aplinkos ir išteklių
efektyvumo projektų koncepcijomis. Internetinio seminaro metu bus apžvelgiamos visos
koncepcijos aprašymo formos ir jų pildymas bei atskleidžiami LIFE projektų ypatumai.

2019-05-08

Internetinį seminarą ves ekspertė Jessica Magnus iš Didžiosios Britanijos. Ji yra
tarptautinė aplinkosaugos teisininkė, pastaruosius 10 metų dirbanti kaip JNCC Europos
patarėja. Jessica Magnus yra nacionalinis LIFE programos kontaktinis asmuo Didžiojoje
Britanijoje. Kartu su kolegomis Clare McMorrow ir Lewis Castle pasidalins LIFE paraiškų
rengimo patirtimi. Kviečiame registruotis!

Kristina Cijūnėlienė
Komunikacijos specialistė
Aplinkos projektų valdymo agentūra
(8 5) 278 73 28
kristina.cijuneliene@apva.lt

Registracija: https://register.gotowebinar.com/register/3283166308157547020
Internetinis seminaras bus transliuojamas tiesiogiai, prisijungę galėsite užduoti
ekspertams klausimus. Po internetinio seminaro įrašus galėsite rasti mūsų svetainėje.
Planuojama seminaro trukmė iki 2 val.

Renginio pabaiga

Renginio vieta
Internetas
Kontaktinis asmuo

Prisegti failai
jessamagnus_web_v_Variation_1
pasidalinti

LIFE - tai Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos finansavimo programa. Pagal
LIFE programą finansuojami projektai, kuriuos vykdo viešos ir privačios įstaigos. Aplinkos
ir klimato tradiciniams projektams finansuoti Europoje šiemet bus skirta beveik 400 mln.
eurų.
LIFE koncepcijos (10 puslapių) teikimo terminas Aplinkos paprogramės projektams yra
birželio 17-19 d. Klimato paprogramės projektams teikiama pilna paraiška iki rugsėjo 12
d. (dėl Lietuvos bendrojo finansavimo klimato paprogramės projektams paraiškas reikia
pateikti Aplinkos ministerijai iki birželio 14 d.).
Daugiau apie LIFE programą galite sužinoti apsilankę „LIFE gebėjimų stiprinimas
Lietuvoje“
svetainėje
www.lifeprojektai.lt
ir
LIFE
programos
svetainėje
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals.
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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