CARTIF patirtis įgyvendinant LIFE projektus
Balandžio 28 d. Europos Komisi
ja planuoja paskelbti naują kvie
timą teikti LIFE programos paraiš
kas. LIFE – tai ES aplinkos ir klima
to politikos finansavimo progra
ma, remianti bandomuosius, pa
rodomuosius ir geriausios prakti
kos projektus.

Dėl bendrojo finansavimo lėšų
skyrimo į Aplinkos ministeriją ga
lima kreiptis iki 2017 m. birželio 2
d. Rengiant LIFE programos pa
raišką, vertinga atsižvelgti į eks
pertų nuomonę.
CARTIF technologijų centras
(Valadolidas, Ispanija) – priva
ti pelno nesiekianti organizacija,
dirbanti taikomųjų tyrimų srity
je. Centras yra įgyvendinęs trylika
LIFE projektų, dauguma – aplin
kos technologijų demonstraciniai
projektai. CARTIF LIFE projek
tams įgyvendinti negauna nacio
nalinio kofinansavimo, jis priside
da savo lėšomis, kurios gaunamos
teikiant mokamas paslaugas verslo
įmonėms. Centras į LIFE projektus
žiūri kaip į investiciją.
Pasak CART IF ats tovo Jo
se Fermoso, rengiant LIFE pro
jekto paraišką yra svarbu atidžiai
susipažinti su LIFE programos rei
kalavimais. CARTIF atstovas pa
taria ruoštis iš anksto, nelaukiant
einamųjų metų kvietimo paskel
bimo. Ypač rekomenduotina susi
pažinti su ankstesniais kvietimais
teikti LIFE paraiškas. LIFE projek
to pradžia – projekto idėjos identi
fikavimas, naujos žaliosios techno
logijos ar naujo informavimo būdo

apie aplinkos apsaugą ir projekto
tikslų pristatymas, naujos projek
to koncepcijos parengimas.
Paraiškos rengimo metu būti
na susipažinti su „eProposal“ sis
tema (https://webgate.ec.euro
pa.eu/eproposalWeb/), peržiūrėti
išlaidų tinkamumą, nepervertin
ti sąnaudų personalui, atsižvelg
ti į įrangos ir infrastruktūros nusi
dėvėjimo sąnaudas. Be to, svarbu
apsispręsti, ar projektas bus įgy
vendinamas nacionaliniu, ar tarp
tautiniu lygiu. Svarbu atsižvelgti į
tai, kad vykdant tarptautinį pro
jektą lengviau pasiekti atkartoja
mumą ir perkeliamumą, o tai la
bai svarbu užtikrinti rengiant LIFE
projekto paraišką.
Planuojant projektą reikia susi
pažinti su LIFE programos reko
mendacijomis ir ankstesnių pro
jektų duombazėmis, pasirengti
aiškų darbo planą ir į jį įtraukti
šias veiklas: vadyba, atkartojamu
mas, perkeliamumas, komunikaci
ja ir viešinimas. Aprašant bendras
veiklas svarbu vadovautis LIFE re
komendacijomis. Paraiškos rašymą
turi koordinuoti vienas žmogus,
tačiau prie paraiškos rengimo tu
ri prisidėti visi partneriai. Taip pat
svarbu nepamiršti tinkamai supla
nuoti projekto pabaigos įtraukiant
projekto rezultatų viešinimo veik
las. Bet kuriuo atveju gerai parengti
paraišką yra labai svarbu, nes kon
kurencija yra didelė.
Gavus projekto finansavimą iš
Europos Komisijos, laukia kitas
projekto etapas – jo įgyvendinimas.
Nors daugelis projektų vykdytojų
teigia, kad parengti gerą projekto
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paraišką nelengva, bet įgyvendin
ti LIFE projektą nesudėtinga, vis
dėlto nenumatytų sunkumų ga
li iškilti. Dėl to įgyvendinant LIFE
projektą yra svarbu aiškiai išskirs
tyti projekto veiklas, nuolat atnau
jinti veiklų grafiką numatant pusę
metų į priekį, iš anksto pasirašyti
įrangos, prototipų, išorės pagalbos
ir panašių dalykų tiekimo sutartis
norint projekto įgyvendinimo pra
džią paspartinti, nes veiklos prasi
deda labai pamažu. Dėl to svarbu
glaudžiai kontaktuoti su projekto
įrangos tiekėjais nuo projekto pra
džios ir kuo anksčiau pasirūpin
ti leidimais, reikalingais projektui
įgyvendinti, įsigyti įrangą ar pro
totipus bei išorės pagalbą. Be to,
projekto įgyvendinimo metu svar
bu daug dėmesio skirti projekto at
kartojamumui ir perkeliamumui,
taip pat nepamiršti nuolat viešin
ti bei skleisti informaciją apie įgy
vendinamą LIFE projektą. CARTIF

atstovas teigia, kad įgyvendinant
projektą su partneriais svarbu kuo
anksčiau aptarti ir suderinti biu
džetą raštu su kiekvienu partne
riu. Be to, J.Fermoso nuomone,
monitoringo ekspertus reikia lai
kyti projekto nariais ir su jais da
lytis problemomis, abejonėmis,
geromis naujienomis apie projek
tą. Taip pat CARTIF atstovas pata
ria reguliariai organizuoti projekto
susitikimus. Jo nuomone, projek
to vadovas turi žinoti, kas vyksta
projekte kasdien. Naudinga nuo
lat patikrinti projektų valdymo
LIFE rinkinį http://ec.europa.eu/
environment/life/toolkit/pmto
ols/index.htm. Svarbu nepamirš
ti, jei projekte dalyvauja viešosios
įstaigos, projekto metu bus reika
lingi leidimai ir kiti oficialūs pro
jekto vykdymo dokumentai su pa
rašais.
CARTIF technologijų centras
bendradarbiauja su daugeliu ES

šalių (tarp jų yra Pajūrio tyrimų ir
planavimo institutas iš Lietuvos:
http://corpi.lt/). Aplinkos projektų
valdymo agentūra įgyvendindama
„LIFE gebėjimų stiprinimas Lie
tuvoje“ projektą. Centro kontak
tus skelbia naujai sukurtoje pro
jekto „LIFE gebėjimų stiprinimas
Lietuvoje“ partnerių duombazė
je (http://db.lifeprojektai.lt/). No
rinčiuosius dalyvauti LIFE projek
tuose ir ieškančiuosius savo veiklai
partnerių kviečiame registruotis.
Turintieji klausimų rašykite el.pa
štu info@lifeprojektai.lt. Naujie
nomis apie LIFE programą dalija
mės puslapyje lifeprojektai.lt.
Projektą „LIFE gebėjimų stipri
nimas Lietuvoje“ Nr. LIFE14 CAP/
LT/000008 finansuoja ES LIFE
programa.

