LIFE programmas INFO DIENA
1.marts / 2018
Informatīvs pasākums par LIFE programmu - Eiropas Savienības atbalstu
vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu
veikšanai.

Pasākumā tiks skaidrotas LIFE programmas iespējas, nosacījumi,
projektu sagatavošanas un iesniegšanas process, kā arī būs iespēja
uzzināt sīkāk par LIFE programmas prioritārajām jomām, projektu
veidiem un gan EK, gan nacionālā finansējuma saņemšanas procesu.

Iepriekšēja reģistrācija šeit: LIFE programmas INFO DIENA

Norises laiks:
Norises vieta:
Pasākuma mērķis:
Mērķauditorija:

Organizators:
Kontakttālrunis:

2018.gada 1.marts plkst. 9:30 – 12:00
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Rīga,
Peldu iela 25, 409.telpa
sniegt informāciju un veidot izpratni par LIFE programmu.
uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, universitātes, zinātniskās institūcijas,
izpētes institūti un nozaru asociācijas, kas darbojas vai vēlas uzsākt darbību
vides vai klimata pārmaiņu jomā; pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvji.
LIFE atbalsta vienība / CAP LIFE LAT
+371 28665583

LIFE atbalsta vienība / CAP LIFE LAT
e-pasts: life@lvafa.gov.lv; mob.: + 371 28665583
www.lifeprogramma.lv

PROGRAMMA
9:00 – 9:30

Reģistrācija

9:30 – 9:40

Ievads
(Jānis Rudzītis, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas direktors)

9:40 – 10:00

Par LIFE programmu – iespējas un ieguvumi
(Jānis Vēbers, LIFE atbalsta vienības vadītājs)

10:00 – 10:20

LIFE apakšprogrammas “Vide” prioritārās tēmas
(VARAM Vides aizsardzības departaments)

10:20 – 10:40

LIFE apakšprogrammas “Vide” tēmas jomā “Daba un bioloģiskā daudzveidība”
(VARAM Dabas aizsardzības departaments)

10:40 – 11:00

LIFE apakšprogrammas “Klimats” prioritārās tēmas
(VARAM Klimata pārmaiņu departaments)

11:00 -11:20

Kafijas pauze

11:20 – 11:40

Nacionālā finansējuma iespējas LIFE programmas projektiem
(Līga Baumane, LIFE atbalsta vienības vecākā eksperte)

11:40 – 12:00

Jautājumi un atbildes

Par programmu LIFE
LIFE programma ir Eiropas Savienības (ES) finansēts instruments vides kvalitātes un klimata
pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai. LIFE programmas darbības
finansēšanas periodā no 2014. gada līdz 2020.gadam kopējais pieejamo investīciju apmērs ir 3,4
miljardi euro. Apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī Nacionālais finansējums. LIFE
programma Latvijā darbojas no 2001.gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti 44 projekti.
Par projektu CAP LIFE LAT
CAP LIFE LAT (Projekts Nr. LIFE14CAP/LV/000002 “Capacity Building for LIFE Programme
implementation in Latvia”) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) veidots projekts ar mērķi veicināt
sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un
realizētājiem. Mērķa sasniegšanai izveidota LIFE atbalsta vienība, kurā interesenti var saņemt
konsultācijas un ieteikumus no pieredzējušiem ekspertiem (pieteikties konsultācijai)
Vairāk informācija par projektu pieejama mājaslapā: www.lifeprogramma.lv
LIFE atbalsta vienība / CAP LIFE LAT
e-pasts: life@lvafa.gov.lv; mob.: + 371 28665583
www.lifeprogramma.lv

