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LIFE
“Finansinis instrumentas aplinkai”
“L'Instrument Financier pour l'Environnement”

LIFE – vienintelė išskirtinai aplinkos problemoms
spręsti skirta ES lygio programa
Istoriją padedame skaičiuoti nuo 1992 m.

Lietuva LIFE projektus įgyvendina nuo 1995 m.
Kasmet Lietuvos institucijoms patvirtinama nuo 1 iki
4 LIFE projektų, kurių biudžetai siekia nuo 0,6 iki
3,2 mln. eurų

LIFE – ES aplinkos ir klimato
politikos finansavimo programa
LIFE programos tikslas – prisidėti prie ES aplinkos
ir klimato kaitos politikos įgyvendinimo pasiūlant ir
išbandant inovatyvius sprendimus
Teisinis pagrindas:

LIFE Reglamentas (2013 m. gruodžio 11 d. ES Reglamentas
Nr. 1293/2013)

LIFE Daugiametė darbo programa 2014–2017 m. (2014 m.
kovo 19 d. EK sprendimas)
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LIFE programos sritys

Aplinkos paprogramė
• Aplinka ir išteklių efektyvumas
• Gamta ir biologinė įvairovė
• Aplinkos valdymas ir informavimas

Klimato politikos paprogramė
• Klimato kaitos švelninimas
• Prisitaikymas prie klimato kaitos
• Klimato valdymas ir informavimas
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Projektų tipai

 Bandomieji projektai
 Demonstraciniai projektai
 Geriausios praktikos projektai (tik NAT, CCM,
CCA)
 Informavimo, informuotumo didinimo ir
sklaidos projektai (tik GIE, GIC)
 Integruotieji projektai (techninės pagalbos
projektai)
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Life Lietuvoje. Evoliucijos etapai:
I. 1992-1995 m. laikotarpyje turėjome vieną projektą. –
Švaresnės gamybos projektų įgyvendinimasLietuvos tekstilės
pramonėje. (Nr. LIFE95 TCY/LT/0875).Paraišką pateikė
tuometinė Pramonės ir prekybos ministerija.

II. 1996-1999 m. LIFE II - nė viena projekto paraiška
iš Lietuvos nebuvo patvirtinta.

III.2000-2004 m. LIFE III – ir vėl nė viena projekto
paraiška iš Lietuvos nebuvo patvirtinta, o tuo laikotarpiu Estija
ir Latvija įgyvendino atitinkamai 17 ir 21 projektą.

2004 m. Danų inicijuotame projekte (Aplinkosaugos vadybos
modelis savivaldybės lygiu) dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybė
(Nr. LIFE04 ENV/DK/000071)
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Footer text here

Life Lietuvoje. Evoliucijos etapai:
IV.LIFE III 2005-2006 m. buvo patvirtinti 2 projektai
Lietuvoje – Lietuvos gamtos fondas vykdė Balinių vėžlių
apsaugos projektą (Nr. LIFE05 NAT/LT/000094); o klubas
„Žvejonė“ – Natura 2000 teritorių tvarkymo projektą Lietuvos
pajūryje (LIFE05 NAT/LT/000095) .

V. 2007-2013 LIFE + patvirtinta 12 projektų Lietuvoje,
dar 5 lietuviai dalyvavo kaip partneriai užsienio projektuose.
Sėkmingiausiai dalyvauta gamtos ir biologinės įvairovės
projektų srityse – 11 iš 12, bet visi 12 buvo skirti Europinės
svarbos buveinių bei nykstančių rūšių apsaugai.
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Footer text here

Life Lietuvoje. Evoliucijos etapai:
VI.2014-2020 m. Kol kas finansavimą gavo viena paraiška –

„Meldinės nendrinukės apsauga formuojant jai tinkamų kertinių
buveinių tinklą Lietuvoje“ (LIFE15 NAT/LT/001024), kurį kartu
su partneriais iš Lietuvos ir Baltarusijos vykdo Baltijos
aplinkosaugos forumas.

• 3 paraiškos, kur Lietuvos organizacijos dalyvauja kaip partneriai užsienio
projektuose.
• Pirmąjį Klimato politikos paprogramės projektą Lietuvoje „CO2 emisijų
sumažinimas atkuriant degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose“ (Nr.
LIFE15 CCM/DE/000138) įgyvendina Lietuvos gamtos fondas kartu su projekto
iniciatoriumi Naturschutzbund Deutschland bei Lietuvos Durpių įmonių asociacija
ir partneriais iš Latvijos, Lenkijos bei Estijos.
• Tikimės, kad iš 2016 metų kvietimo, finansavimą gaus 2 paraiškos.
Preliminariomis žiniomis atrinkta 1 LT paraiška (šiuo metu dar derinamos detalės)
ir 1 tarptautinė paraiška yra rezerviniame sąraše.
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Footer text here

LIFE 2014-2020

•2014-2020 m. laikotarpyje, LIFE savo veiklos

pagrindu laiko 7-ąją aplinkos veiksmų programą, Buveinių
direktyvą, Paukščių direktyvą, bei Biologinės įvairovės
strategiją bei ES politikos klimato kaitos klausimais
įgyvendinimą.
• Ypatumas – palaipsniui atsisakoma „earmarkingo“, t.y. kai
šalims rezervuojamas tam tikras lėšų kiekis. Nuo 2018 m. visi
projektai kovos lygiomis teisėmis
• Sukurti didelės apimties Integruotieji projektai. Kiekviena
šalis turėtų sudalyvauti bent viename integruotame projekte.
LT savo paraišką yra parengusi ir pateikusi.
• Taip pat naujovė – gebėjimų stiprinimo projektas – LT vykdo
APVA kartu su AM.
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Footer text here

LIFE pareiškėjai pagal tipą
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Lietuvos dalyvavimo LIFE
programoje apžvalga

Valstybė
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Sėkmės procentas

Lietuva
Latvija
Estija
Baltijos šalių vidurkis

35%
30%
41%
34%

ES vidurkis

22%

July 22, 2012

Footer text here

Ką daryti toliau?
Neatsipalaiduoti, teikti paraiškas ir
įgyvendinti LIFE biologinės įvairovės
ir gamtos apsaugos projektus!
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July 22, 2012

Footer text here

2017 m. kvietimas teikti LIFE projektų
paraiškas
 2017 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos interneto
svetainėje paskelbtas 2017 m. kvietimas teikti paraiškas
gauti paramai pagal aplinkos ir klimato politikos
programą LIFE.
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/ind
ex.htm

2017 m. LIFE paraiškų pateikimo
kalendorius
Projekto tipas

Tradiciniai projektai

Parengiamieji projektai
Solidarumo korpuso
parengiamieji projektai
Integruotųjų projektų
I fazė
Integruotųjų projektų
II fazė
Techninės pagalbos
projektai

Paprogramė

Terminas

Klimato paprogramė (Klimato kaitos
švelninimas, prisitaikymas prie klimato
kaitos, klimato valdymas ir informavimas)

2017 m. rugsėjo 7d.

Aplinkos paprogramė (ENV - Aplinka ir
išteklių naudojimo efektyvumas)
Aplinkos paprogramė (NAT - Gamta ir
biologinė įvairovė)
Aplinkos paprogramė (GIE - Aplinkos
valdymas ir informavimas)
Aplinkos paprogramė
Aplinkos paprogramė
Aplinkos paprogramė; Klimato
paprogramė
Aplinkos paprogramė; Klimato
paprogramė
Aplinkos paprogramė; Klimato
paprogramė

2017 m. rugsėjo 12 d.

2017 m. rugsėjo 14 d.
2017 m. rugsėjo 14 d.
2017 m. rugsėjo 20 d.
2017 m. rugpjūčio 25 d.
2017 m. rugsėjo 26 d.
2018 m. kovo mėn.

2017 m. rugsėjo 7d.

Bendrojo finansavimo 2017 m. LIFE
paraiškų pateikimo kalendorius
 Iki š. m. birželio 2 d. AM priims prašymus skirti
Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšas
LIFE projektams.
 Iki š. m. rugpjūčio pradžios - tikėtinas AM
sprendimas dėl BF

LIFE projektų bendrojo finansavimo
galimybės



Aplinkos ministro 2014 m. birželio18 d. įsakymu Nr.
D1-542 patvirtintas LIFE projektų bendrojo
finansavimo aprašas (BF aprašas)

BF aprašo nuostatos

Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti
finansuojama iki 25 proc. visų tinkamų projekto išlaidų.
Jei LIFE projekto tikslas yra susijęs su aplinkos apsaugos
prioritetinių tikslų, nustatytų atitinkamos srities strateginio
planavimo dokumentuose, įgyvendinimu - gali būti finansuojama
iki 35 proc. visų tinkamų LIFE projekto išlaidų.

Bet kuriuo BF atveju pagrindinis naudos gavėjas privalo savo
lėšomis prisidėti prie LIFE projekto finansavimo.

Ačiū už dėmesį
Jei turite klausimų, prašome kreiptis:
ES paramos administravimo departamento ES fondų valdymo
skyriaus
vyr. specialistė Sigita Alčauskienė,
tel. 8 706 63532
sigita.alcauskiene@am.lt
www.am.lt
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/
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