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2020 m. LIFE kvietimas teikti paraiškas jau
paskelbtas!

Info diena

Šaltinis:

Partnerio turinys 

Balandžio 2 d. paskelbti nauji kvietimai teikti paraiškas tradiciniams ir integruotiesiems
projektams pagal LIFE programą. 2020 m. 450 mln. eurų Europos Sąjungos lėšų
skiriama aplinkosaugai, gamtos apsaugai ir klimato veiksmams.

LIFE programa finansuoja integruotuosius, bandomuosius, parodomuosius ir informavimo bei valdysenos projektus,
kurie prisideda prie ES aplinkos ir klimato politikos įgyvendinimo ir atnaujinimo, pasiūlant naujus, Europai aktualius
sprendimus.
Šiais metais parengti projekto paraišką LIFE programai bus dar patogiau, nes vienu mėnesiu prailginti paraiškų rengimo
terminai, paraiškų teikimas tik elektroniniu būdu, projektai gali numatyti iki 100 000 eurų vietos iniciatyvų paramai,
specialūs palengvinimai startuoliams ir tiesioginės konsultacijos su LIFE programos administratoriais.



Projektai gali numatyti iki 100 000 eurų vietos iniciatyvų paramai.
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Aplinkos paprogramės paraiškoms (tradiciniams projektams) taikoma jau pasiteisinusi dviejų etapų pasiūlymų teikimo
procedūra. Pirmiausiai per eProposal sistemą pateikiama 10 puslapių projekto koncepcija (pagrindinė projekto
informacija; projekto santrauka, kurioje svarbu pabrėžti pridėtinę vertę Europos Sąjungai; projekto biudžetas) anglų
kalba:
iki liepos 14d. prioritetinės srities „Aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumas“,
iki liepos 16 d. prioritetinių sričių „Gamta ir biologinė įvairovė“ bei „Aplinkos valdymas ir informavimas“.

Sėkmingus pareiškėjus patekusius į antrą etapą Europos Komisija informuos šių metų spalio-lapkričio mėnesį bei
suteiks galimybę pateikti pilną paraišką per eProposal sistemą iki 2021 m. vasario mėn. Ir tik gavę Europos Komisijos
patvirtinimą, kad perėjo į antrą paraiškų teikimo etapą, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo koncepcijų atrinkimo ir
Europos Komisijos kvietimo teikti paraiškas dienos, pretenduojantieji galės Aplinkos ministerijai pateikti paraišką dėl
bendrojo finansavimo (iki 25 proc. projekto vertės).
Tuo tarpu Klimato paprogramės projektams (tradiciniams projektams) taikoma vieno etapo tvarka. Iki spalio 6 d.
Europos Komisijai reikia pateikti pilną paraišką per eProposal sistemą. Tačiau Klimato paprogramės projektams
norintiems gauti nacionalinį bendrąjį finansavimą (iki 25 proc. projekto vertės) reikia užpildyti LIFE bendrojo
finansavimo paraiškos formą ir Aplinkos ministerijai pateikti iki š. m. liepos 15 d.

Integruotųjų projektų pareiškėjams taip pat galioja 2 etapų pasiūlymų teikimo procedūra. Pirmiausiai per eProposal
sistemą pateikiama projekto koncepcija, tačiau ji gerokai išsamesnė nei prieš tai minėta tradicinių projektų koncepcija.
Ši koncepcija Europos Komisijai turėtų būti pateikta iki spalio 6 d. Norintieji gauti nacionalinį bendrąjį finansavimą (iki
40 proc. projekto vertės) abiejų paprogramių (Aplinkos ir Klimato) integruotiesiems projektams paraišką Aplinkos
ministerijai turėtų pateikti iki š. m. liepos 15 d.



2020 metų LIFE programos projektų sutartis numatoma pasirašyti 2021 m. liepos
mėn.


Planuojant tradicinį LIFE projektą, reiktų žinoti, kad 2020 metų LIFE programos projektų sutartis numatoma pasirašyti
2021 m. liepos mėn. Anksčiausia galima 2020 metų kvietimo projektų įgyvendinimo pradžia – 2021-09-01. Bet kokios
išlaidos, patirtos iki projekto įgyvendinimo pradžios datos, nebus laikomos tinkamomis finansuoti. Tuo tarpu planuojant
integruotąjį LIFE projektą, reiktų numatyti, kad 2020 metų LIFE programos projektų sutartis numatoma pasirašyti 2021
m. spalio mėn. Preliminari integruotųjų projektų 2020 metų kvietimo įgyvendinimo pradžia – 2021 m. pavasaris.
LIFE projekto trukmė nėra griežtai nustatyta, tačiau ji privalo būti optimali visoms projekto veikloms įvykdyti ir visiems
jo tikslams pasiekti. Dažniausiai tradicinių projektų įgyvendinimo trukmė būna 3–5 metai, tuo tarpu integruotųjų
projektų trukmė gali būti net dvigubai ilgesnė ir siekti 10 metų.
Gairės pagal prioritetines programos sritis yra pagrindinis dokumentas ruošiantiems LIFE programos paraiškas. Iš
esmės jos liko nepakitusios lyginant su pernai metų gairėmis.
2018–2020 m. laikotarpiu didžiausia Europos Sąjungos tradicinių LIFE projektų bendro finansavimo norma yra 55 proc.
visų tinkamų finansuoti išlaidų. Išimtis taikoma tradiciniams LIFE prioritetinės srities „Gamta ir biologinė įvairovė“
projektams, kuriems ES bendras finansavimas gali siekti 60 proc. arba 75 proc. prioritetiniais atvejais. Tuo tarpu
integruotųjų projektų ES bendras finansavimas gali siekti 60 proc.

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/2020-m-life-kvietimas-teikti-paraiskas-jau… 2020-04-16

2020 m. LIFE kvietimas teikti paraiškas jau paskelbtas! | 15min.lt

Page 3 of 3

LIFE paraiškas gali pateikti bet kuris Europos Sąjungoje registruotas juridinis asmuo. Paramos sutartis pasirašoma su
koordinuojančiuoju paramos gavėju, atsakingu už projekto įgyvendinimo užtikrinimą. Projektas turėtų būti
įgyvendinamas su partneriais. Rekomenduojama į projekto įgyvendinimą įtraukti tarptautinių partnerių, už tai
pasiūlymui gali būti skirta papildomų balų. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad visi paramos gavėjai turėtų skirti pagrįstą
finansinį įnašą projektui.
Europos Komisija kasmet vis labiau ragina LIFE programoje dalyvauti naujus pareiškėjus ir teikti paraiškas projektams,
įgyvendinantiems artimus rinkai (close-to-market) sprendimus, turinčius aiškią naudą aplinkai, klimato kaitos
švelninimui ar prisitaikymui. Apie naujuosius LIFE programos projektus, kuriuose dalyvauja verslo įmonės, buvo
sukurtas video filmas.



LIFE informacinė diena - tai vaizdo konferencija, kurią bus galima stebėti balandžio
23 dieną nuo 10 val. internetu.


Šiais metais LIFE informacinė diena - tai vaizdo konferencija, kurią bus galima stebėti balandžio 23 dieną nuo 10 val.
internetu. Kviečiame registruotis į konferenciją ir nuotoliniu būdu aktyviai dalyvauti!
Nuo 2016 m. balandžio mėn. Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra vykdo Europos Komisijos ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos finansuojamą projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“. Vienas
svarbiausių tikslų – stiprinti organizacijų gebėjimus teikti kokybiškas paraiškas, atitinkančias LIFE programos
reikalavimus. Pasitikrinti, ar Jūsų planuojamas sprendimas gali būti finansuojamas LIFE programos lėšomis galite
apsilankydami LIFE gide http://gidas.lifeprojektai.lt/ arba kreipkitės info@lifeprojektai.lt.

Projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ Nr. LIFE14 CAP/LT/000008 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa

Partnerio turinys
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