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Aplinkos paprogramė
Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas

http://gidas.lifeprojektai.lt/

IDĖJA, TIKSLAS, TEMA
I žingsnis. Teminis LIFE programos ir ES prioritetai
Aplinkos paprogramė
• Vanduo
• Atliekos
• Ištekliai
• Aplinka ir sveikata
• Oro kokybė
• Gamta ir biologinė įvairovė

Klimato paprogramė
• Klimato kaitos švelninimas
• Prisitaikymas prie klimato kaitos
• Klimato valdymas ir informavimas
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IDĖJA, TIKSLAS, TEMA
II žingsnis. Projekto idėjos tinkamumas LIFE programai

Ar projektu prisidedama prie LIFE
programos bendrųjų tikslų?

• LIFE programos bendrieji tikslai: pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio ir
efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos, prisidėti prie aplinkos kokybės apsaugos
bei gerinimo, gerinti ES aplinkos politikos įgyvendinimą, skatinti aplinkos tikslų
integravimą į viešojo ir privačiojo sektorių praktiką

Ar galite paaiškinti, kaip jūsų
projektas prisidės prie „Aplinka ir
išteklių efektyvumas“ konkrečių
tikslų?

• Konkretus tikslas – „plėtoti, bandyti ir demonstruoti su aplinkos srities iššūkiais
susijusią politiką arba valdymo principus, geriausią praktiką ir sprendimus, įskaitant
naujoviškų technologijų vystymą ir demonstravimą”.

Ar projektas aktualus platesniu
mastu – turi ES pridėtinę vertę?

• Būtinas svarus projekto indėlio mastas. Paraiškos vertinimo metu net iki 20 balų (iš
100) bus įvertinama kokiu mastu bus padedama siekti LIFE paprogramės
prioritetinės srities konkrečių tikslų ir to indėlio kokybė.
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IDĖJA, TIKSLAS, TEMA
III žingsnis. Projekto tikslo įvertinimas

Parodomasis/
bandomasis/
artimas rinkai

Tik iki
500.000 eur
ir tik 25 %

5-8
Technologinis
parengtumo
lygis (TPL)

Moksliniai
tyrimai
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VEIKLOS RODIKLIAI
I žingsnis. Veiklų planavimas (I)
1. Ar įtraukėte visas
veiklas, kurios privalo
būti įtrauktos į projektą?

2. Ar veiklų poreikis
gerai pagrįstas,
atsižvelgiant į projekto
tikslus?

3. Ar užtikrintas ilgalaikis
investicijų tvarumas?

4. Ar numatėte kaip
projekto rezultatai bus
perduoti, pritaikyti?

5. Ar prie kiekvienos veiklos
yra atsakyta į šiuos
klausimus: kaip ji vadinsis,
kas bus atsakingas už
įgyvendinimą, ar tinkamai
aprašytas (kas, kaip, kur,
kada, kodėl)?

6. Ar veikloms numatyti
siektini rezultatai,
išlaidos, pagrindiniai
etapai, įgyvendinimo
laikotarpis?

7. Kokia planuojama
jūsų projekto trukmė?
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VEIKLOS RODIKLIAI
I žingsnis. Veiklų planavimas (II)
8. Ar numatyti projekto
rezultatai yra konkretūs,
realistiški ir
pamatuojami?

11. Ar pasirinktos
tinkamiausios veiklos
tikslams pasiekti: ar aiškiai
aprašyta kaip, kada, kur,
kodėl ir kieno šios veiklos
bus vykdomos?

9. Ar esate susipažinę ir
galėtumėte aprašyti
sprendžiamos problemos
kontekstą prieš projektą
(problemos, grėsmės,
ankstesni tyrimai, leidimai ir
t. t.)?

10. Ar egzistuoja aiškus
loginis ryšys tarp
grėsmių / problemų,
tikslų, siūlomų veiklų ir
tikėtinų rezultatų?

12. Ar esate numatę
žemės pirkimą ar
nuomą?

13. Ar įsivertinote projekto
rizikas? Ar atsižvelgėte į
laiką, reikalingą gauti
leidimus, į nepalankias
sąlygas, galinčias sutrukdyti
projekto eigai?

14. Ar atsižvelgėte į
visus privalomus
Visuomenės
informuotumo didinimo
ir rezultatų sklaidos
reikalavimus?
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VEIKLOS RODIKLIAI
II žingsnis. Partnerystė

15. Ar projekte numatėte
partnerystę su kitomis
Lietuvos ir užsienio
organizacijomis?

16. Ar partnerystė padeda
pasiekti užsibrėžtą
projekto tikslą, suteikia
projektui pridėtinės
vertės?

17. Ar numatytas projekto
partnerių skaičius yra
optimalus ir administracija
neapsunkins projekto
įgyvendinimo?
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18. Ar partneriai pasirinkti
tinkamai? Ar svarstote
įtraukti užsienio
partnerius?

VEIKLOS RODIKLIAI
III žingsnis. Papildomi klausimai

19. Ar projektas atsižvelgia į:
daugiatiksliškumą, integraciją ir
(arba) papildomumą?

20. Ar planuojate vykdyti
žaliuosius pirkimus ir pirkti
ekologinius produktus bei
paslaugas?
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BIUDŽETO SUDARYMAS

1. Ar įsivertinote savo
organizacijos ekonominį
pajėgumą vykdyti LIFE
projektą?

6. Ar Jūsų projekto
biudžetas yra pagrįstas ir
nuoseklus, ar aiškus ryšys
tarp techninio veiklos
aprašymo ir jai skirtų
finansinių išteklių?

2. Ar tinkamai
suplanuotos išlaidos?

3. Ar projekto biudžetas
atitinka LIFE gaires?

4. Ar įsivertinote kiek
asmenų reikės vykdyti
projektą?

7. Ar projekte siūlomas
metodas yra
ekonomiškas?

8. Ar visų kategorijų išlaidos
pagrįstos, pakankamai
aprašytos, teisingai
paskirstytos ir atitinka LIFE
gairių pareiškėjams
numatytas taisykles, LIFE
projektų sutartį?

9. Ar numatėte ir esate
susipažinę su Lietuvos
LIFE bendrojo
finansavimo dydžiais,
sąlygomis ir terminais?

11. Ar projekto
biudžeto, skiriamo
išorės pagalbai (angl.
external assistance),
dalis neviršija 35 %?

12. Ar esate susipažinę
su LIFE projektų ES lėšų
mokėjimo grafiku?

13. Ar visi paramos
gavėjai planuoja
prisidėti nuosavo įnašo
dalimi?
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5. Jei atstovaujate viešąjį
subjektą, ar esate
susipažinę su 2 %
taisykle?

10. Ar biudžeto
paskirstymas tarp
paramos gavėjų yra
pagrįstas?

KONCEPCIJOS DOKUMENTAS

1. Ar aiškiai pateikta
aplinkosauginė
problema, sprendžiama
projektu?

2. Ar aiškiai aprašytos
projekto veiklos?

3. Bandomiesiems
projektams: Ar pagrįsta, kad
pasiūlyme vartojama technika
ar metodas nebuvo
pritaikytas ar išbandytas
anksčiau ar kitur visame
pasaulyje?

4. Parodomiesiems
projektams: Ar pagrįsta, kad
pasiūlyme siūlomi veiksmai,
metodika ar metodai yra
nauji arba nežinomi
konkrečiame projekto
kontekste?

5. Ar aiškiai pateikti
tikslai?

6. Ar numatytos galimos
rizikos ir būdai, kaip būtų
galima jas įveikti?

7. Ar numatytos veiklos
po projekto pabaigos ir
ar numatytas joms
biudžetas?

8. Ar projekte numatytos
viešinimo veiklos?

9. Ar aiškiai apibrėžta
projekto pridėtinė vertė
ES?

10. Ar numatyta
partnerystė (ypatingai
skatinamas
tarptautiškumas)?

11. Ar gerai suplanuotas
projekto biudžetas išlaidų
kategorijų lygmeniu (išsamiame
pasiūlyme pateiktas biudžetas
nuo koncepcijos dokumente
nurodyto biudžeto gali skirtis ne
daugiau kaip 10 %)?

12. Ar koncepcijoje nurodyta, kad
įgyvendinant projektą padedama
siekti vieno ar kelių bendrųjų
tikslų, nustatytų LIFE reglamento
3 straipsnyje, ir taikytinų
konkrečių tikslų, nustatytų LIFE
reglamento 10, 11, 12, 14, 15 ir 16
straipsniuose?

13. Ar koncepcijoje nurodyta, kad
projektas patenka į LIFE paprogramės
prioritetinę sritį, nustatytą LIFE
reglamento 9 ir 13 straipsniuose, ir yra
pateiktas kaip tos srities projekto
pasiūlymas (Aplinka ir efektyvus išteklių
naudojimas, Gamtos apsauga ir
biologinė įvairovė, Aplinkos ar klimato
politikos valdymas ir informavimas)

14. Ar koncepcijoje nurodyta,
kad projektas atitinka vieną iš
projekto rūšių, apibrėžtų LIFE
reglamento 2 straipsnio a, b, c ir
h punktuose (bandomieji,
parodomieji, geriausios
praktikos)

15. Ar koncepcija
pateikta aiškia ir
taisyklinga anglų kalba?
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
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