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Naujienlaiškis Nr.12.
2020 m. Lapkritis

LIFE

projektu

stiprinimas

„LIFE
gebėjimų
Lietuvoje“ LIFE 14

CAP/LT/0000 08 siekiama ugdyti Lietuvos
gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal
LIFE programą bei geriau išnaudoti LIFE
programą remiant vykstančius ir baigtus
projektus.

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU LIFE PROGRAMOS AKTUALIJOMIS

Penktasis Baltijos šalių
bendradarbiavimo
susitikimas
Spalio 20 d. penktasis Baltijos šalių susitikimas
vyko nuotoliniu būdu. Šis susitikimas skirtas
Baltijos šalių LIFE gebėjimų stiprinimo
projektų ir nacionalinių kontaktinių asmenų
susitikimui bei pasidalinimui gerąja praktika.

Sėkmingos paraiškos dar
gali kreiptis dėl bendrojo
finansavimo
Paraiškų pateikimo terminas pagal 2020 m.
LIFE programos kvietimą baigėsi šių metų
liepos (LIFE Aplinkos paprogramė) ir spalio mėn.
(LIFE Klimato paprogramė). Daugiausia balų
surinkusių koncepcijų pareiškėjai kviečiami iki
2021 m. vasario 15 d. pateikti išsamią paraišką
per eProposal sistemą.
Iš 16 koncepcijų, kurias buvo pateikę Lietuvos
pareiškėjai, 2 koncepcijos įvertintos teigiamai,
ir jų rengėjai yra pakviesti teikti išsamią paraišką
antrajam paraiškų vertinimo etapui. Dar 4
tarptautinėse
koncepcijose
planuojamos
veiklos Lietuvos teritorijoje, ir lietuvių
organizacijos ketina dalyvauti kaip partneriai.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal Aplinkos
ministerijos 2020 m. kvietimą, tie pareiškėjai,
kurie Europos Komisijos EASME agentūros
laiške yra pakviesti teikti išsamią paraišką, per

15 darbo dienų gali kreiptis į Aplinkos
ministeriją dėl papildomo bendrojo
finansavimo iš Lietuvos Respublikos
biudžeto. Šiais metais bendrojo finansavimo
paraiškos bus priimamos iki gruodžio 4 d.
Prieš kreipiantis dėl finansavimo iš Lietuvos
biudžeto rekomenduojama susipažinti su
Bendrojo finansavimo aprašu ir užpildyti
Bendrojo finansavimo paraiškos formą.
Ta pati tvarka galioja ir Lietuvoje
registruotiems juridiniams asmenims, kurie
LIFE projektuose planuoja būti asocijuotaisiais
paramos gavėjais, kai koordinuojantysis
paramos gavėjas yra registruotas užsienio
šalyje.
Kviečiame LIFE paraiškų rengėjus, norinčius
patyrusių LIFE ekspertų pagalbos projekto
rengimui, iki gruodžio 10 d. kreiptis į projekto
„LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupę
el. paštu info@lifeprojektai.lt.
LAUKIANTYS SVARBŪS LIFE
TERMINAI
•

•

2020 m. LIFE kvietimo Aplinkos
paprogramės sėkmingi pareiškėjai
patekę į antrą etapą dėl bendrojo
finansavimo į Aplinkos ministeriją gali
kreiptis iki gruodžio 4 d.
NVO kvietimą teikti paraiškas dėl
Europos žaliojo kurso (angl. LIFE
NGO Call for proposals on European Green
Deal) planuojama paskelbti 2020 m.
gruodžio mėn. viduryje. Paraiškų
pateikimas – iki 2021.03.31 d.

Projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ Nr. LIFE14CAP/LT/000008 finansuoja
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ŠIAME NUMERYJE

LIFE programa 2021 m.
Dėl vėluojančio ES naujojo finansinio periodo
susitarimo, 2021–2024 m. LIFE programos
tvirtinimas gali nusikelti iki 2021 m. vasaros,
tačiau Europos Komisija ieško galimybių
išlaikyti įprastą paraiškų teikimo grafiką ir
skelbti kvietimą 2021 m. balandį. Pagal
paskutinį siūlymą, kuriam pritarė Europos
Parlamentas, 2021–2027 m. LIFE programai
norima numatyti daugiau lėšų ne tik dėl
naujosios Perėjimo prie švarios energijos
paprogramės, bet ir dėl didesnio biudžeto
Gamtos ir bioįvairovės paprogramei. Kaip ir
naujojoje ES Biologinės įvairovės strategijoje,
LIFE gamtos srities projektuose didės dėmesys
Natura 2000 tinklą jungiantiems ekologiniams
koridoriams bei žaliajai infrastruktūrai. Taip pat
planuojamos Žiedinės ekonomikos
ir
gyvenimo kokybės bei Klimato kaitos
švelninimo ir prisitaikymo paprogramės.
Tikimąsi, kad nuo 2021 m. visiems tradiciniams
bei strateginiams (iki šiol buvę „integruotieji“)
projektams bus numatytas 60% LIFE
programos finansavimas (prioritetinėms rūšims
bei buveinėms – 75%).
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LIFE Lietuvoje 2020 m.
• Pasirašyta 1 LIFE projekto sutartis

pagal 2019 m. kvietimą
Lietuvos
projektas „Mažosios žąsies
svarbiausių teritorijų tinklo apsauga
prisitaikant prie klimato kaitos“ LIFE
LWfG Climate LIFE19 NAT/LT/000898
(2020-2025 m.) skirtas prisidėti prie ilgalaikio
tarptautinio susitarimo atkuriant mažosios
žąsies
Fenoskandinavijos
populiacijos
palankią apsaugos būklę, kaip numatyta
rūšies apsaugos veiksmų plane, populiacijai
kasmet vidutiniškai padidėjant 5%. Projekto
koordinatorius – Lietuvos ornitologų
bendrija. Projekto partneriai: Hortobagy
nacionalinio parko direkcija (Vengrija),
Evros deltos ir Samotraki nacionalinio parko
administracija (Graikija), Valstybinė įmonė
“Suomijos parkai ir gyvoji gamta”, Oulu
universitetas (Suomija), WWF Finland
(Suomija), UNEP/AEWA Sekretoriatas bei
tarptautiniam Birdlife tinklui priklausančios
Graikijos ornitologų draugija (HOS) ir
Estijos ornitologų draugija (EOS).

•

Pateiktos 16 koncepcijų ir 1
paraiška

2020 metais Europos Komisijai pateikta 16
koncepcijų pagal Aplinkos paprogramę (9
LIFE aplinkos ir išteklių efektyvumo srityje
projektų koncepcijos, 4 LIFE projektų
koncepcijos gamtos ir biologinės įvairovės
prioritetinėje srityje bei 3 – aplinkos
valdysenos ir informavimo srityje) ir 20
projektų, kuriuose lietuviai ketino dalyvauti
kaip partneriai bei 1 pilna paraiška pagal
Klimato paprogramę ir dar 4 tarptautinės
paraiškos. Iš pateiktų 16 koncepcijų pagal
Aplinkos paprogramę, 2 pateko į antrąjį
etapą. Linkime sėkmės patekusiems į antrąjį
etapą! Klimato pareiškėjai apie vertinimo
rezultatus bus informuoti 2021 m. vasarį ar
kovą.
•

Pateikta LIFE IP koncepcija
pateko į antrą etapą

Aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su
Aplinkos,
Energetikos,
Susisiekimo,
Ekonomikos ir inovacijų bei Žemės ūkio

ministerijomis,
Lietuvos
energetikos
agentūra ir kitais partneriais pateikė LIFE
integruotojo
projekto
„Energijos
efektyvumo didinimas Lietuvoje“ koncepciją
Europos Komisijai, kuri buvo įvertinta ir
pareiškėjai pakviesti teikti išsamią paraišką.
Šio rengiamo LIFE IP tikslas - padėti
įgyvendinti Lietuvos Respublikos nacionalinį
energetikos ir klimato srities veiksmų planą
2021-2030 m. energetinio efektyvumo (EE)
srityje. Projekto keliami pagrindiniai
uždaviniai: didinti EE priemonių valdymo ir
ŠESD mažinimo stebėsenos, prognozavimo
ir analizės procesų efektyvumą; įgyvendinti
inovatyvius techninius sprendimus bei
struktūrines EE priemones pastatų,
transporto ir pramonės sektoriuose; keisti
vartotojų elgseną, mažinant poveikį klimatui;
integruoti žaliųjų viešųjų pirkimų politiką bei
stiprinti institucijų gebėjimus klimato kaitos
švelninimo
politikos
koordinavimui,
stebėsenai ir integracijai.

Apie vykstančius LIFE projektus Lietuvoje
AlgaeService for LIFE
Projektu „AlgaeService for LIFE“ siekiama skatinti gerąją
ekologinių paslaugų praktiką ir žiedinę ekonomiką, diegiant novatorišką
demonstracinių priemonių sistemą. Projekto rezultatai pademonstruos
dviejų technologiškai skirtingų prototipų efektyvumą mažinant
perteklinę makrodumblių ir melvabakterių, kaip fosforo, azoto ir
pavojingų cianotoksinų šaltinio, biomasę Lietuvos ir Lenkijos vandens
telkiniuose. Daug dėmesio skiriama technologijų, kurios užtikrintų
patikimą ir tvarų dumblių biomasės kaip žaliavos panaudojimą, vystymui.
Pirmasis plaukiojantis įrenginys, skirtas rinkti upėje makrodumblius, šią
vasarą buvo pristatytas visuomenei. Įgyvendinant projektą surinkta
biomasė panaudota optimalių dumblių pritaikymo sprendimų paieškai.
Makrodumblių kaip žaliosios trąšos panaudojimas padidino miežių,
bulvių, kukurūzų derlingumą. Makrodumbliuose identifikuoti santykinai
dideli kiekiai vertingų medžiagų, naudojamų natūralios kosmetikos
gamybai. Iš surinktos melsvabakterių biomasės sėkmingai išskirtas

pigmentas fikocianinas, kuris gali būti naudojamas kaip natūralus dažas
maisto pramonėje, kosmetikoje. Taip pat kuriama dumblių santalkų
vertinimo metodika, kuri remiasi inovatyviais nuotoliniais metodais.

Įvykę LIFE renginiai:
2020-11-30 d. vyko Partnerysčių paieškos renginys aplinkos ir
energetikos temose (Green Deal and LIFE)
Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO kartu su Estijos mokslo
ryšių biuru ELO 2020 m. lapkričio 30 d. organizavo partnerysčių
paieškos renginį „Environment and energy: exploring synergies between GREEN
DEAL and LIFE”.
Renginio tikslas – pristatyti projektų idėjas, pritraukiant naujus partnerius
į planuojamus konsorciumus ar suteikti galimybę prisijungti prie jau
buriamų projektų grupių. Renginio metu vyko Horizonto Green Deal ir
LIFE kvietimų trumpi pristatymai. Dalyviai turėjo galimybę trumpai
pristatyti savo projektų idėjas ir atkreipti galimų partnerių dėmesį.
Kviečiame LIFE paraiškų rengėjus, norinčius patyrusių LIFE ekspertų pagalbos projekto rengimui, iki gruodžio 10 d. kreiptis į projekto „LIFE
gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupę el. paštu info@lifeprojektai.lt.
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