Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos
programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšų
skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato
politikos programos (LIFE) projektams ir paraiškų
projektams finansuoti Europos Sąjungos Aplinkos
ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis
teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo
1 priedas
LIFE projekto koncepcijos forma
Projekto pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis)
1.

Kokiai LIFE paprogramei numatoma teikti LIFE paraišką (pažymėti X):

I. LIFE aplinkos paprogramė:
i)
aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumas
ii)
gamta ir biologinė įvairovė
iii)
aplinkos valdymas ir informavimas
II. LIFE klimato politikos paprogramė
i)
klimato kaitos švelninimo
ii)
prisitaikymo prie klimato kaitos
iii)
klimato valdymo ir informavimo
2.

Duomenys apie pareiškėją

Pareiškėjo rekvizitai

Atsakingas asmuo
Kontaktinis asmuo

Pareiškėjo pavadinimas
Buveinės adresas
Telefono Nr.
Fakso Nr.
Elektroninio pašto adresas
Vardas, pavardė
Vardas, pavardė

Ar pareiškėjas bus pagrindiniu naudos gavėju LIFE projekte (Taip/Ne)
Duomenys apie pagrindinį naudos gavėją (jeigu pareiškėjas Bendrajam finansavimui gauti nėra pagrindinis
naudos gavėjas)
Pagrindinio naudos gavėjo
rekvizitai

Atsakingas asmuo
Kontaktinis asmuo
3.

Pagrindinio naudos gavėjo pavadinimas
Buveinės adresas
Telefono Nr.
Fakso Nr.
Elektroninio pašto adresas
Vardas, pavardė
Vardas, pavardė

Duomenys apie susijusius naudos gavėjus (partnerius) projekte

Projektas turi partnerį (-ius)

Partnerio Nr.1 pavadinimas ir rekvizitai
Partnerio Nr. 2 pavadinimas ir rekvizitai
Partnerio Nr. 3 pavadinimas ir rekvizitai

taip
ne, pažymėjus „ne“, kita lentelė nepildoma
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4.

Projekto suderinamumas su nacionaliniais ir ES strateginiais dokumentais

Trumpas aprašymas, kaip projektas prisideda prie nacionalinių ir ES teisės aktų ir (arba) strateginių dokumentų
(strategijų, veiksmų programų, kt.) įgyvendinimo
Trumpas aprašymas*

Dokumento pavadinimas

* Trumpai aprašyti, kaip projekto veiklų rūšys konkrečiai prisideda prie nurodyto teisės akto ar strateginio planavimo
dokumento įgyvendinimo.

5.

Projekto atitiktis LIFE programos prioritetams

Trumpas aprašymas, kaip projektas skatina LIFE programos prioritetų įgyvendinimą

6.

Projekto aprašymas

Trumpas projekto aprašymas: projekto tikslai ir pagrindinės veiklos bei laukiami rezultatai

7.

Projekto įgyvendinimo laikas

Projekto įgyvendinimo pradžia ir pabaiga
Projekto įgyvendinimo trukmė/mėn.
8.

Duomenys apie pareiškėjo bei partnerių tinkamumą ir pajėgumą vykdyti projektą

Projektų sąrašas, kuriame atsispindi patirtis įgyvendinant ir/ar administruojant panašios
apimties aplinkosauginius ar ES lėšomis finansuojamus projektus

9.
Nr.

Projekto vertė, Lt

Projekto biudžetas**
Tinkamų finansuoti veiklų pavadinimas

Suma, Lt

Siektinas rezultatas

Numatomas
finansavimo šaltinis

1.
2.
3.
4.
Iš viso
** Jeigu numatomas LIFE projektas yra tarpvalstybinis, pateikiamos dvi lentelės – su bendru projekto biudžetu ir atskira
biudžeto lentelė pagal projekto veiklų rūšis, kurios įgyvendinamos Lietuvos Respublikoje, jos teritorinėje jūroje ir
išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.

10. Projekto finansavimo šaltiniai ir biudžeto išskirstymas pagal metus
Finansavimo šaltinio pavadinimas
1. ES lėšos
2. Kitos bendrojo finansavimo lėšos.
Iš jų:
2.1. Prašomos Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto Specialiosios ES
finansinio instrumento LIFE programos
lėšos
2.2. Pareiškėjo lėšos
2.3. Partnerio (-ių) lėšos
Iš viso

Suma, Lt

N metai

N+1 metai N+2 metai N+3 metai N+4 metai
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11. Pareiškėjo deklaracija
Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:
šioje projekto santraukoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;
man nežinomos priežastys, dėl kurių nebūtų užtikrintas projekto metu sukurtų rezultatų tęstinumas;
nesu rimtai pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšų;
projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus;
skiriamos bendrojo finansavimo lėšos bus naudojamos tik Lietuvoje vykstančioms veikloms įgyvendinti;
skiriamos bendrojo finansavimo lėšos nebus naudojamos netinkamoms finansuoti lėšoms apmokėti;
skiriamos bendrojo finansavimo lėšos nebus naudojamos projekto veikloms, kurios yra būtinos projekto
įgyvendinimui, tačiau nefinansuojamos vadovaujantis LIFE projektų bendrojo finansavimo aprašu;
projekte numatytos ir pagal šią programą finansuojamos veiklos nėra tuo pačiu metu pateiktos finansuoti iš
kitų nacionalinių bei ES programų;
man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas nebūtų sėkmingai
įgyvendintas su nurodytu biudžetu per numatytą laiką;
sutinku, kad informacija apie pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas
projekto aprašymas ir prašoma lėšų suma) būtų skelbiama interneto svetainėse www.am.lt ir www.apva.lt.
Pareiškėjo pavadinimas, rekvizitai ir antspaudas

Pareiškėjo vardas, pavardė, pareigos, parašas

Data, vieta

