KLAUSIMAI-ATSAKYMAI
Ar galima pateikti paraišką ką tik pradėtam vykdyti
projektui?
Laba diena. Ar savivaldybė gali tikėtis programos paramos
modernizuojant jai priklausantį viešąjį pastatą, šilumos
energijos taupymo tikslu?

Ar parama bus skiriama, tekstilės tvarkymui/perdirbimui.
Ar galima teikti projektą dėl paviršinių nuotekų surinkimo
tinklų įrengimo mieste?

O kaip gauti paramą užsienyje registruotiems projekto
partneriams? Kreiptis lygiagrečiai į savo šalies atitinkamą
agentūrą ar pan.?

Kur bus patalpintos skaidrės?
Ar atliekų teminiame prioritete inovatyvių sprendimų
taikymas kompozitų perdirbimui gali persidengti su
elektronikos atliekų, plastikų, statybinių medžiagų ir
automobilių perdirbimu? Juk visos tos atliekos daugiausia ir
yra daugiasluoksniai kompozitai.
Įmonė pageidauja dalyvauti projekte, kurio esmė inovatyviai tvarkyti nuotekas su "Ydro Processr"
technologija, kurios esmė pašalinti iš nuotekų iki 80 proc.
dumblo, blogus kvapus, pagerinti riebalų skaidymą
Kokios veiklos ar projektai galėtų būti finansuojamos
skatinant tvarių pastatų projektavimą ir statybas, vystomų
sklypų biologinę įvairovę, perdirbtų medžiagų panaudojimą,
statybinių atliekų tvarkymą, bei mažinant neigiamą statybų
poveikį aplinkai?
Ar galimos veiklos populiarinant žaliuosius viešuosius
pirkimus, formuojant atsakingą vartotojų (nuomininkų,
gyventojų) bei NT valdytojų/vystytojų ir administratorių
elgesį bei "tvarius" įgūdžius?

Ne. Projekto ir išlaidų tinkamumo pradžia turi būti po
projekto sutarties pasirašymo, t. y . anksčiausiai – 2021 m.
liepos 1 d. (klimato projektams) ir 2021 m. rugsėjo 1 d.
(aplinkos projektams).
Tokio tipo projektus remia Klimato kaitos programa, prašome
kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūros Klimato
kaitos skyrių. Skyriaus vedėja Neringa Liudavičienė, tel.
860212640, neringa.liudaviciene@apva.lt.
LIFE programos paramos galima tikėtis tuo atveju, jei
savivaldybė norėtų taikyti kompleksinius, inovatyvius,
Lietuvos sąlygomis neišbandytus sprendimus, didinančius
infrastruktūros prisitaikymą prie klimato kaitos, kai didesnę
dalį išlaidų sudaro ne išlaidos infrastruktūrai.
Tekstilės tvarkymo ir perdirbimo projektai galėtų būti
teikiami pagal efektyvaus išteklių naudojimo ar žiedinės
ekonomikos prioritetus.
Jei projekto tikslas – infrastruktūros įrengimas, tuomet LIFE
programa nėra tinkamas finansavimo šaltinis. LIFE programa
finansuoja bandomuosius ir parodomuosius projektus, kurių
esmė – aplinkosauginis efektas. Prioritetines projektų temas
vandens pramonei rasite LIFE programos 21 p. (naujų
patogenų mažinimas, paslaugos kaimo vietovėms, apytakinis
vanduo). Lietaus nuotekų tvarkymo sprendimai prisitaikant
prie sausrų bei potvynių yra vienas iš LIFE programos
klimato prioritetų ir detalesnį aprašymą rasite Klimato gairių
pareiškėjams 35 p.
ES LIFE programos finansavimo prašo koordinuojantysis
partneris visų partnerių vardu, jis lieka atsakingas už visą
projektą ir vėliau, pasirašęs projekto sutartį su EASME
agentūra, pasirašo bendradarbiavimo sutartis su visais kitais
partneriais bei perveda jiems ES lėšas.
LR aplinkos ministerija papildomai gali skirti bendrojo
finansavimo lėšų tik Lietuvoje registruotiems projekto
partneriams. Užsienio partneriai gali ieškoti papildomo
finansavimo iš privačių fondų ar valstybės lėšų savo šalyse.
Informaciją apie Latvijos ir Estijos nacionalinį finansavimą
LIFE projektams galite rasti mūsų svetainėje.
Konferencijos vaizdo įrašas paskelbtas Life Projektai
YouTube kanale čia.
Taip, gali.

Jei pademonstruosite geresnį aplinkosauginį efektą negu kitos
šiuo metu diegiamos technologijos, tuomet siūlome teikti
projektą. Prioritetus vandens pramonei rasite Aplinkos ir
išteklių naudojimo efektyvumo srityje.
LIFE programa finansuotų vadybinius, technologinius ir
alternatyvius sprendimus, lemiančius aplinkosauginį efektą,
kuriuos galima vėliau pritaikyti platesniu mastu.
Taip. Visuose LIFE projektuose skatinamas žaliųjų pirkimų
taikymas (už tai projektams gali būti duodamas papildomas
balas). Žaliesiems pirkimams skirta projektų tema yra
Aplinkos valdymo ir informavimo prioritetinėje srityje:
„Projektai, pagal kuriuos subjektai, siekiantys mažinti savo
veiklos, produktų ir paslaugų poveikį aplinkai, tobulina vieną
ar daugiau iš toliau nurodytų savanoriškai taikomų metodų ir
jų taikymo būdų, skatina juos taikyti, diegia ir (arba) derina“.

Taip pat galite pasidomėti miestų prisitaikymo prie klimato
kaitos prioritetais pagal Klimato paprogramę.

