Projekto lyginamasis variantas

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
PLANO PRIEMONĖS NR. 05.2.1-APVA-K-009 „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ
PARUOŠIMO PERDIRBTI PAJĖGUMŲ PLĖTRA“ PAKEITIMO PROJEKTAS
1. Priemonės Nr. 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti
pajėgumų plėtra“ (toliau – priemonė) aprašymas:
1.1. priemonės įgyvendinimas finansuojamas ES Sanglaudos fondo lėšomis;
1.2. įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sąvartynuose
šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“
įgyvendinimo;
1.3. remiamos veiklos:
1.3.1. rūšiuojamuoju atliekų surinkimo būdu surenkamų buityje
susidarančių maisto/virtuvės atliekų apdorojimo įrenginių įsigijimas, modernizavimas
ir/ar atliekų apdorojimo įrenginių pritaikymas maisto / virtuvės atliekų perdirbimui;
1.3.2. visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.
1.4. galimi pareiškėjai – atliekas tvarkančios įmonės, įregistruotos Atliekų tvarkytojų
valstybės registre;
1.5. galimi partneriai – savivaldybės.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija
3. Projektų atrankos būdas
Konkursas
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr.
03.3.2-LVPA-K-825 „Eco-inovacijos LT+“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų
programos priemones M04 „Investicijos į materialųjį turtą“ ir M06 „Ūkio ir verslo plėtra“
nefinansuojami įmonių, nurodytų 1.4 punkte, projektai, kuriais siekiama įsigyti ar
modernizuoti maisto/virtuvės atliekų apdorojimo įrenginius ar pritaikyti atliekų
apdorojimo įrenginius maisto/virtuvės atliekų perdirbimui.
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6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Eil.
Nr.

Stebėsenos
rodiklio
kodas

1.

R.S.324

2.

R.S.325

3.

P.S.330

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

Matavimo
vienetas

„Sąvartynuose
šalinamų
komunalinių
atliekų dalis“
„Komunalinių
atliekų sraute
esančių popieriaus,
plastiko, metalo,
stiklo atliekų dalis,
paruošta
pakartotinai
naudoti ar
perdirbti“
„Sukurti /
pagerinti
maisto / virtuvės
atliekų
apdorojimo
pajėgumai“

procentai

Tarpinė
reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.
55

procentai

45

50

Tonos /
metai

0

20.000

Galutinė reikšmė
2023 m.
gruodžio 31 d.
30
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Kitos
Respublikos Savivaldybės
Iš viso – ne
viešoPrivačios
valstybės
biudžeto
mažiau kaip
sios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
7.500.000
0
0
0
0
3.214.286
3.214.286
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
0
0
0
0
7.500.000
3.214.286
3.214.286
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

__________________

