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LIFE Lietuvoje

“Finansinis instrumentas aplinkai”

“L'Instrument Financier pour l'Environnement”

➢Lietuva LIFE projektus įgyvendina nuo 1995 m. 

➢Kasmet Lietuvos institucijoms patvirtinama nuo 1 iki 
4 LIFE projektų

➢Bendri Lietuvos LIFE projektų biudžetai (LR 

teritorijoje įgyvendinamų projekto veiklų lėšos) siekia nuo 
0,6 iki 3,2 mln. eurų 



2016 m. kvietimų paraiškų teikimo 
patirtis

➢2016 m. EK pateiktos 7 LT paraiškos:
➢5 LT paraiškos, 

➢1 integruotasis projektas,

➢1 kitos šalies paraiška, kurioje kaip partneris dalyvauja LT.

➢Preliminariomis žiniomis atrinkta 1 LT paraiška (šiuo 
metu dar derinamos detalės) ir 1 tarptautinė paraiška yra
rezerviniame sąraše.

➢2016 m. AM buvo pateiktos 8 Bendrojo finansavimo 
paraiškos:
➢7 paraiškoms pritarta;

➢1 paraiškai nepritarta.



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

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm


2017 m. LIFE paraiškų pateikimo 

kalendorius
Projekto tipas Paprogramė Terminas

Tradiciniai projektai

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)

2017 m. rugsėjo 12 d.

Aplinkos paprogramė (NAT - Gamta ir 

biologinė įvairovė)

2017 m. rugsėjo 14 d.

Aplinkos paprogramė (GIE - Aplinkos 

valdymas ir informavimas)

2017 m. rugsėjo 14 d.

Parengiamieji projektai Aplinkos paprogramė 2017 m. rugsėjo 20 d.

Solidarumo korpuso 

parengiamieji projektai 

Aplinkos paprogramė 2017 m. rugpjūčio 25 d.

Integruotųjų projektų 

I fazė

Aplinkos paprogramė; Klimato 

paprogramė

2017 m. rugsėjo 26 d.

Integruotųjų projektų 

II fazė

Aplinkos paprogramė; Klimato 

paprogramė

2018 m. kovo mėn.

Techninės pagalbos 

projektai

Aplinkos paprogramė; Klimato 

paprogramė

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



2017 m. LIFE biudžetas Lietuvai

➢ Lietuvai 2017 m. aplinkos paprogramei numatyta skirti 

apie 3.5 mln. EUR.

➢ Didžiausia Bendrijos finansinės paramos norma – 60 % 

tinkamų finansuoti išlaidų. 

➢ 75 % norma išimties tvarka taikoma pasiūlymams, 

skirtiems prioritetinių buveinių ir (arba) rūšių, minimų 

paukščių ir buveinių direktyvose, problemoms spręsti.



LIFE projektų bendrojo finansavimo 

galimybės

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

➢ Aplinkos ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-
597 patvirtinti LIFE BF paraiškų vertinimo kriterijai



BF aprašo nuostatos

➢ Tvarkos aprašas reglamentuoja: 

➢ paraiškų LIFE projektams bendrai finansuoti LR valstybės biudžeto 
lėšomis rengimą ir teikimą Aplinkos ministerijai, šių paraiškų 
vertinimą, sprendimo dėl lėšų skyrimo iš LIFE biudžeto programos 
priemonės LIFE projektams įgyvendinti (toliau – Bendrasis 
finansavimas) priėmimą ir įgyvendinimo priežiūrą.

➢ AM rolė:

➢ informacijos sklaida (kvietimo skelbimas, informacija apie BF 
galimybes);

➢ Pareiškėjų konsultavimas;

➢ BF paraiškų vertinimas, pastabų/komentarų teikimas;

➢ Sprendimo dėl BF priėmimas;

➢ Galimi pareiškėjai ir naudos gavėjai  BF daliai: viešieji ir privatieji 
subjektai



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. 

➢BF lėšomis gali būti finansuojama iki 40 proc. visų LIFE projekto 
veiklų įgyvendinimui tinkamų finansuoti išlaidų, jei yra teikiamas 
integruotasis projektas.



BF aprašo nuostatos

➢ Svarbu tarptautinių projektų atveju: Lietuvos 
nacionalinio bendrojo finansavimo  lėšomis gali būti 
finansuojamos tik veiklos rūšys (arba ta jų dalis), kurios 
įgyvendinamos Lietuvos Respublikoje, jos teritorinėje 
jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje



BF aprašo nuostatos.

Paraiškų pateikimas

➢Paraiškos teikiamos iki AM interneto svetainėje 
paskelbto termino (š.m. birželio 2 d.).

➢Pareiškėjai AM  pateikia:
➢prašymą;

➢Rengiamo LIFE projekto koncepciją (pagal BF aprašo 1 

priede nustatytą formą); 



BF aprašo nuostatos.

Prašymų nagrinėjimas

➢Paraiškas nagrinėja struktūriniai AM padaliniai, įstaigos 
prie AM ir AM reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos 
pagal kompetenciją.

➢Išvadas ir pasiūlymus teikia LIFE projektų atrankos 
komitetui (AM departamentų atstovai).

➢Komisija rekomenduoja ministrui įtraukti projektus į 
finansuotinų ar nefinansuotinų BF sąrašus.

➢AM pasirašo reikiamas LIFE projektams formas 
(pritarimo, ko-finansuotojo ir kt.)



BF aprašo nuostatos. 

Lėšų skyrimas

➢Kai EK nustato Europos Bendrijos lėšomis tinkamų 
finansuoti išlaidų dydį, pareiškėjui pateikus atitinkamą 
prašymą ir galutinę LIFE projekto paraišką AM 
įsakymu patvirtina galutinį bendrai finansuojamų 
projektų sąrašą.

➢Aplinkos projektų valdymo agentūra parengia ir 
pasirašo BF sutartis su pareiškėjais.





LIFE Bendrojo finansavimo 

koncepcijos forma (1/2)

➢ Projekto pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis)

➢ Kokiai LIFE paprogramei numatoma teikti LIFE 
paraišką

➢ Duomenys apie pareiškėją

➢ Duomenys apie projekto partnerį (-ius)

➢ Projekto suderinamumas su nacionaliniais ir ES 
strateginiais dokumentais

➢ Projekto atitiktis LIFE programos prioritetams 



LIFE Bendrojo finansavimo 

koncepcijos forma (2/2)

➢ Projekto aprašymas

➢ Projekto įgyvendinimo laikas

➢ Duomenys apie pareiškėjo bei partnerių tinkamumą 
ir pajėgumą vykdyti projektą

➢ Projekto biudžetas 

➢ Projekto finansavimo šaltiniai ir biudžeto 
išskirstymas pagal metus

➢ Pareiškėjo deklaracija





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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mailto:sigita.alcauskiene@am.lt
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