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MPP Lietuvoje

• Veikia nuo 2001 m.
• Paremti 99 projektai
• PAF MPP finansinė parama:  

– 2,36 mln.USD (~6,82 mln.Lt)
• Visa projektų suma kartu su kitu bendra-

finansavimu:
– 8,95 mln USD (24,22 mln. Lt)



PAF MPP mechanizmas

• Dvipakopis paraiškų priėmimas
– Pirminės (koncepcijos)
– Galutinės

• Pagalba ir konsultacijos rengiant projektus, 
tobulinant paraiškas
– Paraiškovų mokymai

• Pagalba sprendžiant įgyvendinimo problemas
• Finansuotų organizacijų tinklo palaikymas, 

patirties sklaida
• Kiekvieno projekto patikra, stebėsena ir 

vertinimas



MPP projektų principai
• Praktiškai gerinama aplinkos kokybė, derinant su 

žmonių poreikių (socialinių ir/ar ekonominių) 
tenkinimu

• Novatoriškumas ir patrauklumas pakartoti
• Aktyviai ir motyvuotai dalyvaujančios

bendruomenės
• Projekto kompleksiškumas
• Bendradarbiavimas tarp partnerių ir institucijų
• Veiklos ir rezultatų ilgalaikiškumas ir tęstinumas
• Žinių ir patirties sklaida



Veiklos sritys
• Biologinės įvairovės 

apsauga (BĮ)
• Klimato kaitos mažinimas 

(KK)
• Tarptautinių vandenų 

apsauga (TV)
• Žemių degradavimo 

mažinimas (ŽD)

BĮ
53%

KK
13%

TV
15%

ŽD
19%



MPP finansavimo
prioritetai 
2007 m. 



Klimato kaita

• Socialinės ir ekonominės atskirties mažinimas
skatinant
– atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą

• vėjo, saulės, biomasės 
– energijos vartojimo efektyvumą

• buityje, žemės ūkyje ir socialinės paskirties pastatuose;

• Dviračių transporto infrastruktūros vystymas 
mietuose

• Biodegalų panaudojimas viešajame transporte. 

2007 m. KK sričiai bus skirta 50% viso finansavimo!



Biologinė įvairovė

• Ilgalaikių politinių ar ekonominių priemonių
kūrimas biologinės įvairovės apsaugai ir darniam 
gamtinių išteklių naudojimui 
– atsižvelgiant į vietos bendruomenių galimybes, patirtį ir 

interesus
– saugomose teritorijose

• orientuoti ar vykti
– įtraukiant atsakingas valstybės institucijas ir 
įgyvendinant nacionalines BĮ strategijas ir apsaugos 
priemones



Tarptautiniai vandenys

• Vandens taršos prevencija vietos 
lygmenyje
– bendradarbiaujant su kaimyninėmis 

šalimis
– taikant integruoto baseinų valdymo 

principus ir darniai naudojant kritines 
vandens buveines.



Žemės degradavimas

• Dirvos kokybės gerinimas ir darnus žemės 
išteklių naudojimas skatinant 
– ekologinių ūkių kooperaciją, 
– eko-produktų rinką, bei 
– agro-aplinkosauginių priemonių taikymą.



Finansavimas projektui

• MPP suteikiamas finansavimas projektui
iki 50 000 USD (~130 000 Lt)

• Planuojama Lietuvai skirti iki 450,000 USD
• MPP dengia iki 50% projekto kaštų
• Planuojama pratęsti projektų bendro 

finansavimo sutartis su AM ir ŽŪM
– Bus užtikrintas 100% kaštų rėmimas!

• Projektai turės skirti 10-13% indėlį natūra



Kontaktai

Neda Leonavičiūtė,  nacionalinė koordinatorė
Inga Ringailaitė,  programos asistentė
Andrius Sugintas, administracijos darbuotojas
P.d. 62, Vilnius-01001-LT
Tel. 8 5 210 74 15
Faks. 8 5 212 44 71
neda.leonaviciute@undp.lt
http://www.undp.lt/sgp


