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LIFE - tai Europos Sąjungos aplinkos ir klimato
politikos finansavimo programa. Pagal LIFE
programą finansuojami projektai, kuriuos vykdo
viešos ir privačios įstaigos. LIFE programos tikslas – padėti pereiti prie
švarios, žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, mažo anglies dioksido
kiekio technologijų ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, be kita
ko, pereinant prie švarios energijos, saugoti aplinką ir gerinti jos kokybę,
stabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ją didinti ir taip prisidėti prie darnaus
vystymosi.

Renginio pabaiga

Todėl kviečiame į vaizdo konferenciją – LIFE programa – aplinkos, klimato ir
energetikos iššūkių sprendimui! Renginio organizatoriai: Aplinkos ministerija

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

ir Aplinkos projektų valdymo agentūra (projektas „LIFE gebėjimų stiprinimas
Lietuvoje“).
Vaizdo konferencijos metu sveikinimo žodį tars Aplinkos ministerijos
atstovas. EASME atstovas iš Briuselio Šarūnas Zableckis pateiks įžvalgų
apie naująją LIFE programą 2021-2027. Kitas EASME atstovas iš
Briuselio Adrien Bullier pristatys įdomiausius Horizon2020 srities „Perėjimas
prie švarios energijos“ projektus. Šios srities projektai nuo 2021 m. bus
finansuojami pagal LIFE programą.
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Prisegti failai
Renginio užsklanda
pasidalinti

Pirmą kartą Lietuvoje savo patirtimi pasidalins TECOS - Slovėnijos inžinerijos
paslaugų centro - atstovė. TECOS yra vienas sėkmingiausių artimų rinkai
(angl. close to market) LIFE projektų pareiškėjų ir vykdytojų Slovėnijoje. Šis
centras LIFE programoje dalyvauja nuo 2015 m. kaip subrangovas, projekto
partneris ar koordinatorius. Dr. Vesna Žepič Bogataj – TECOS taikomosios
laboratorijos vadovė. Pasak Dr. Vesna Žepič Bogataj, „tik per tarpdisciplininę

partnerystę ir tarpsektorinę integraciją galima įgyvendinti tikrai sėkmingus
projektus, o per juos - tvarius sprendimus ir paklausius produktus“.
Renginio metu savo tarpiniais rezultatais pasidalins lietuviškų LIFE projektų
atstovės. Projekto AlgaeService for LIFE vadovė Judita Koreivienė atskleis
biomasės surinkimo ir panaudojimo aspektus. Taip pat kalbės apie žaliąsias
trąšas ir fikocianiną (mėlynoji spirulina). Projekto LIFE OSMODERMA vadovė
Dalia Bastytė-Cseh pristatys koks svarbus yra viešinimas ir darbas su
visuomene siekiant LIFE projekto tikslų.
Renginio metu dalyviai galės užduoti klausimus pranešėjams.

https://sc.bns.lt/view/item/372703
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Gegužės mėnesį bus paskelbtas naujas kvietimas teikti LIFE paraiškas.
2021 metais prasideda naujasis 2021–2027 m. finansinis laikotarpis.
Europinė LIFE programa bus papildyta Horizonto programoje buvusia
paprograme „Perėjimas prie švarios energijos“. LIFE reglamento pasiūlymas
numato 5,45 mlrd. eurų finansinį paketą. Pagrindinės nuostatos išlieka tos
pačios kaip ir 2014–2020 m. laikotarpiu. Pasitikrinti, ar Jūsų planuojamas
sprendimas gali būti finansuojamas LIFE programos lėšomis galite
apsilankydami LIFE gide http://gidas.lifeprojektai.lt/ arba kreipkitės
life@apva.lt.
Renginio programa.
Registracija
vyksta
internetu:
baigiamasis-seminaras-2021/

https://lifeprojektai.lt/renginiai/life-lt-

Aplinkos projektų valdymo agentūra įgyvendindama „LIFE gebėjimų
stiprinimas Lietuvoje“ projektą norinčius dalyvauti LIFE projektuose ir
turinčius klausimų, kaip parengti gerą LIFE paraišką, kviečia rašyti
elektroninius laiškus adresu: life@apva.lt; ieškančius partnerių kviečiame
susipažinti su mūsų duomenų baze: http://db.lifeprojektai.lt; naujienas apie
LIFE programą rasite puslapyje: www.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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