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LIFE programa – ES aplinkos ir klimato
politikos finansinis instrumentas

Nuo 1992 m. finansuoti 4306 projektai
Lietuvoje – 18 projektų

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



Tema: išteklių naudojimo
efektyvumas

Prioritetas – veiksmai, susiję su pramonės simbioze ir žinių
perdavimu, bei naujų modelių vystymas siekiant pereiti prie
žiedinės ir žaliosios ekonomikos.
Projektų temos:
 užtikrinti antrinių išteklių, metalo laužo arba atliekų naudojimą kitose

pramonės šakose ar vertės grandinėse;
 įgyvendinti naujus verslo modelius, susijusius su efektyviu išteklių

naudojimu, įskaitant efektyvaus išteklių naudojimo praktikos diegimą MVĮ;
 pritaikyti Europos aplinkosauginio pėdsako nustatymo metodiką;
 reguliavimo, finansinės arba reputacijos paskatas susieti su aplinkosauginiu

veiksmingumu taikant EMAS ar kt. priemones;
 skatinti žaliuosius viešuosius pirkimus.
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Tema: atliekos
Prioritetas – integruotų principų taikymas įgyvendinant atliekų
planus, ES teisėkūros įgyvendinimas bei produktų gyvavimo
ciklo, vartojimo modeliai ir ekonomikos dematerializavimas.
Projektų temos:
 naujoviški metodai ir technologijos komunalinių, elektronikos, pakuočių,

statybos, medicinos bei maisto atliekų prevencijai, pakartotiniam
naudojimui ir perdirbimui;

 plastiko integruoto tvarkymo projektai;

 pavojingų buitinių atliekų tvarkymas;

 ekonominių priemonių taikymas regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu.
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Projektų tipai
Pilotiniai projektai =

taikoma nauja ar neišbandyta technika ar metodas
+ nauda aplinkos srityje
+ bus galima taikyti platesniu mastu
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Projektų tipai

Demonstraciniai projektai =
veiksmai, metodika ar principai
įgyvendinami + bandomi + vertinami + skleidžiami
+ nauji ar konkrečiomis sąlygomis nežinomi
+ galės būti taikomi kitais atvejais panašiomis
aplinkybėmis
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Pareiškėjai?
Visos ES įsteigtos viešos

ir privačios įstaigos

Partneriai?
Dažniausiai nuo 1 iki 5

Projekto dydis?
Nuo 0,5 iki 5 mln. €

Finansavimas?
 60% ES
 Iki 25% LT
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Dažniausiai nuo 1 iki 5
 60% ES
 Iki 25% LT

Kvietimas?
 Kasmet – gegužę, paraiškų teikimo terminas – rugsėjį.



Daugiau informacijos:
www.lifeprojektai.lt
projektas „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“

Rašykite:
ausra.smitiene@apva.lt
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