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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 NAUJOVĖMIS, PROJEKTO
RENGINIAIS, PASIEKIMAIS

Skirtas bendrasis
finansavimas

Leidinys „LIFE
projektai Lietuvoje“

LIFE programos Aplinkos paprogramės
pareiškėjai kreipiasi į Aplinkos ministeriją dėl
bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos
biudžeto, kai patenka į II paraiškų vertinimo
etapą. Iki gruodžio 4 d. Aplinkos ministerijai
buvo pateiktos 5 paraiškos (2 pareiškėjų iš
Lietuvos ir 3 užsienio paraiškų asocijuotųjų
paramos
gavėjų).
Aplinkos
ministro
sprendimu, preliminarus finansavimas
skirtas Lietuvai aktualiems 5 projektams.
Pareiškėjai iš Lietuvos: Kauno technologijos
universitetas, VšĮ „Aplinkosaugos projektai ir
konsultacijos“, VšĮ „Baltijos aplinkos
forumas“, Lietuvos gamtos fondas.

2020 m. pabaigoje projektas „LIFE gebėjimų
stiprinimas Lietuvoje“ išleido leidinį „LIFE
projektai Lietuvoje“ apie LIFE projektų ir
pačios europinės programos naudą Lietuvai.
Pagrindinė leidinio mintis ta, kad LIFE
programa skatina ieškoti opių aplinkos
problemų ir pasiūlyti galimus sprendimus.
Projektas Ciconia Ciconia atkreipė dėmesį,
kad baltųjų gandrų lizdai sugadina stogų dangas
ar elektros tinklus ir pasiūlė sprendimą – įrengti
platformas siekiant apsaugoti elektros tiekimo
įmonių ir gyventojų turtą. Projekto LIFE
Birds on Electrogrid metu buvo siekiama
sumažinti laukinių paukščių žūčių dėl elektros
oro
linijų
skaičių.
Išaiškinus
problematiškiausias vietas, buvo pritaikytos
apsaugos priemonės. Projektas Meldinė
nendrinukė siekdamas išsaugoti nykstančią
rūšį meldines nendrinukes sėkmingai perkėlė iš
Baltarusijos į Lietuvą ir šiuo metu jau galima
džiaugtis didžiausia kada nors nustatyta šių
giesmininkų populiacija Žuvinto biosferos
rezervate.

Visi 5 projektai pateikė paraiškas II paraiškų
vertinimo
etapui
EASME
agentūrai
Europiniam LIFE programos finansavimui
gauti. Sprendimo dėl projektų patvirtinimo
tikimąsi gegužę.
Klimato paprogramės paraiškų vertinimo
rezultatų tikimąsi kovą.
EASME agentūros duomenimis Lietuvos
pareiškėjų sėkmės procentas LIFE programoje
2014–2019 m. buvo 17% (kitose šalyse nuo 5
iki 33%, didžiausias – Vokietijos ir Danijos).

Elektroninė leidinio versija paskelbta svetainėje
www.lifeprojektai.lt.

Projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ Nr. LIFE14CAP/LT/000008 finansuoja
Europos Sąjungos LIFE programa
Kontaktai: http://lifeprojektai.lt/; Tel. +370 650 54 299; El. paštas: life@apva.lt
Naujienlaiškį galima užsisakyti http://lifeprojektai.lt/

ŠIAME NUMERYJE

LAUKIANTYS SVARBŪS LIFE TERMINAI
Kovo 16 d. – renginys „LIFE programa –
aplinkos, klimato ir energetikos iššūkių
sprendimui“;
Kovo 31 d. paraiškų pagal NVO kvietimą dėl
Europos žaliojo kurso (angl. LIFE NGO Call
for proposals on European Green Deal) galutinis
pateikimo terminas;
Gegužės mėn. bus paskelbtas 2021 m. LIFE
programos kvietimas;
Birželio 1-4 d. – Žalioji savaitė (Green week)
tiesiogiai iš Briuselio nuotoliniu būdu.
KVIEČIAME DALYVAUTI!
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LIFE Lietuvoje 2020 m.
•

Pateiktos 2 paraiškos pagal
Aplinkos paprogramę
Europos Komisijai pagal Aplinkos paprogramę
pirmame etape pateikta 16 koncepcijų iš
Lietuvos. Į antrą etapą pateko 2 koncepcijos,
kurios buvo papildytos ir pateiktos kaip
pilnos paraiškos iki 2021 m. vasario 17 d.
• Pateikta 1 paraiška pagal Klimato
paprogramę
Europos Komisijai pagal Klimato paprogramę
pateiktos 5 paraiškos, kuriose yra numatyti

partneriai iš Lietuvos – tai didžiausias kada
nors buvęs paraiškų skaičius. Vienam
projektui
numato
vadovauti
koordinuojantysis partneris iš Lietuvos.
Klimato LIFE projektus pasiruošę vykdyti
tiek verslo įmonės iš Lietuvos, tiek
nevyriausybinės organizacijos bei mokslo
įstaigos ir kt.
• Pasirašyta 1 LIFE projekto sutartis
pagal 2019 m. kvietimą
Pagal 2019 m. kvietimą finansavimą gavo

projektas „Mažosios žąsies svarbiausių
teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie
klimato kaitos” (angl. Providing a climate
resilient network of critical sites for the Lesser Whitefronted Goose in Europe) LIFE LWfG Climate
LIFE19 NAT/LT/000898, kurio tikslas –
prisidėti
prie
ilgalaikio
tarptautinio
susitarimo atkuriant mažosios žąsies
Fenoskandinavijos populiacijos palankią
apsaugos būklę, kaip numatyta rūšies
apsaugos veiksmų plane, populiacijai kasmet
vidutiniškai padidėjant 5%.

Naujas LIFE projektas!

Apie vykstančius LIFE projektus Lietuvoje
LIFE LWfG Climate
Bendrasis projekto LIFE LWfG Climate
tikslas – prisidėti prie ilgalaikio tarptautinio
susitarimo atkuriant mažosios žasies
Fenoskandinavijos populiacijos palankią
apsaugos būklę, kaip numatyta rūšies
apsaugos veiksmų plane, populiacijai kasmet
vidutiniškai padidėjant 5 proc.
Mažoji žąsis (Anser erythropus) – rečiausia žąsis
perinti Europoje, jos Fenoskandinavijos
populiacija vertinama apie 100 individų. Rūšis
priskiriama globaliai nykstančių paukščių
kategorijai ir ji atsidūrė ties išnykimo riba. Šios
žąsys peri Norvegijos šiaurėje, žiemoja
Graikijoje, vos dviejose vietovėse – Kerkinio
ežere ir Evro deltoje, o pavasario migracijos
kelias driekiasi per Lietuvą. Iš visų per ją
praskrendančių laukinių žąsų, mažoji žąsis
visada buvo pati rečiausia, ir dažniausiai

stebima gausiuose baltakakčių žąsų būriuose.
Tiek dėl patobulėjusios stebėjimo technikos,
tiek dėl sukauptų stebėjimo žinių, mažosios
žąsys nuo 2016 metų Lietuvoje pastebimos
kasmet.

Vytauto Eigirdo nuotr.
Projekto metu Europoje ir Lietuvoje
(Nemuno deltoje bei Senrusnės ir
Sennemunės ežerų paukščių apsaugai
svarbioje teritorijoje (PAST)), numatomi šios
rūšies žiemoviečių ir laikino apsistojimo vietų
apsaugos gerinimo bei buveinių atkūrimo

darbai – sumedėjusios augalijos šalinimas,
grunto valymas bei hidrologinio režimo
atstatymas.
Projekto veiklas finansuoja Europos
Sąjungos LIFE programa, Norvegijos
aplinkosaugos
agentūra,
Vengrijos
Respublikos Žemės ūkio ministerija ir
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.
Projekto
koordinatorius
Lietuvos
ornitologų bendrija. Projekto partneriai:
Hortobadžio nacionalinio parko direkcija
(Vengrija), Evro deltos ir Samotrakės
nacionalinio parko administracija (Graikija),
valstybinė įmonė “Suomijos parkai ir gyvoji
gamta”, Oulu universitetas (Suomija), WWF
Finland
(Suomija),
UNEP/AEWA
sekretoriatas bei Graikijos (HOS) ir Estijos
(EOS) ornitologų draugijos, priklausančios
tarptautiniam Birdlife tinklui.

Renginiai
Vilniuje vyks renginys „LIFE programa – aplinkos, klimato ir
energetikos iššūkių sprendimui“
Kovo 16 d. vyks renginys „LIFE programa – aplinkos, klimato ir
energetikos iššūkių sprendimui“. Seminare dalyvaus ypatingi svečiai –
tai ekspertai iš Belgijos ir Slovėnijos. EASME atstovas iš Briuselio
Šarūnas Zableckis pateiks įžvalgų apie naująją LIFE programą 20212027. Kitas EASME atstovas Adrien Bullier pristatys įdomiausius
Horizon2020 srities „Perėjimas prie švarios energijos“ projektus. Šios
srities projektai nuo 2021 m. bus finansuojami pagal LIFE programą.

Žepič Bogataj, „tik per tarpdisciplininę partnerystę ir tarpsektorinę integraciją
galima įgyvendinti tikrai sėkmingus projektus, o per juos - tvarius sprendimus ir
paklausius produktus“. Renginio metu dalyviai galės užduoti klausimus
pranešėjams. Kviečiame registruotis!

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
Projektas „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ jau baigiasi, bet LIFE paraiškų rengėjai, norintys pagalbos 2021 metų projekto rengimui dar gali
kreiptis į projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupę el. paštu life@apva.lt.
Projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ Nr. LIFE14CAP/LT/000008 finansuoja
Europos Sąjungos LIFE programa
Kontaktai: http://lifeprojektai.lt/; Tel. +370 650 54 299; El. paštas: life@apva.lt
Naujienlaiškį galima užsisakyti http://lifeprojektai.lt/

