PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:

Aplinkos ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo
perdirbti pajėgumų plėtra“

Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus
uždavinio tikslų

05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos
valdymas“
05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“
05.2.1-APVA-V-022 „Komunalinių atliekų deginimo
pajėgumų plėtra“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

12,74

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

1. atskirai surinktų ir/ar iš mišrių komunalinių atliekų
srauto atrūšiuotų atliekų pradinio apdorojimo įrenginių
įsigijimas ir/ar modernizavimas, siekiant paruošti jas
perdirbti;
2. visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir
tvarkymo klausimais.

Galimi pareiškėjai:

Įmonės, vykdančios arba ketinančios vykdyti R12 ir/ar S5
komunalinių atliekų naudojimo ir/ar tvarkymo veiklą, bet
nevykdančios ir neketinančios vykdyti R1-R2, R4-R11
atliekų naudojimo veiklų pagal veiklų klasifikaciją,
nustatytą Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“, 4 priede

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų
programos priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-825 „Ecoinovacijos LT+“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų
programos priemones M04 „Investicijos į materialųjį
turtą“ ir M06 „Ūkio ir verslo plėtra“ nefinansuojami
įmonių, atitinkančių reikalavimus, nustatytus 1.4 punkte,
projektai, kuriais siekiama įsigyti ar modernizuoti atskirai
surinktų ir/ar iš mišrių komunalinių atliekų srauto
atrūšiuotų atliekų pradinio apdorojimo įrenginius.

Siekiami rezultatai:

Bus sukurta aukštesnio technologinio lygio /
automatizuota antrinių žaliavų paruošimo perdirbimui
infrastruktūra, kuri leistų tiekti atliekų perdirbimo
įmonėms kokybiškesnes žaliavas ir užtikrinti aukštesnį
komunalinių atliekų perdirbimo lygį.

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.2.1-APVA-K-009 „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PARUOŠIMO PERDIRBTI PAJĖGUMŲ
PLĖTRA“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas turi prisidėti prie Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020
metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–
2020 metų plano patvirtinimo“ (toliau – VATP), 230.4 papunktyje
nustatytos valstybinės komunalinių atliekų tvarkymo užduoties
įgyvendinimo.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar planuojami įsigyti ir/ar modernizuoti atliekų pradinio
apdorojimo įrenginiai skirti popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir (ar)
stiklo atliekų paruošimui perdirbti.

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.2.1-APVA-K-009 „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PARUOŠIMO PERDIRBTI PAJĖGUMŲ
PLĖTRA“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. kovo 24 d.
posėdžio nutarimu Nr. 44P-13.1 (15)

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. Pareiškėjas yra atliekas tvarkanti įmonė, veikianti ne trumpiau kaip dvejus
metus.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjas yra veikianti atliekų tvarkymo įmonė, t. y. ar įmonė
įregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre ne vėliau kaip prieš dvejus metus
iki paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos ir, ar pagal Atliekų susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių
patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus pateiktose praėjusių dvejų (arba bent
vienerių, jeigu už praėjusius kalendorinius metus atliekų tvarkymo apskaitos
ataskaitos dar nereikėjo pateikti arba Aplinkos apsaugos agentūra jos dar
nepatvirtino) kalendorinių metų atliekų tvarkymo apskaitos metinėse ataskaitose
nurodė, kad vykdė atliekų tvarkymo veiklą.

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.2.1-APVA-K-009 „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PARUOŠIMO PERDIRBTI PAJĖGUMŲ
PLĖTRA“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Planuojamų įsigyti ir / ar modernizuoti atliekų pradinio apdorojimo
įrenginių, kuriais siekiama atliekas paruošti perdirbimui, pajėgumai ne
mažesni kaip 42 tonos per valandą.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar atliekų pradinio apdorojimo įrenginių, kuriais siekiama
atliekas paruošti perdirbimui, pajėgumai yra ne mažesni kaip 42 tonos per
valandą.

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.2.1-APVA-K-009 „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PARUOŠIMO PERDIRBTI PAJĖGUMŲ
PLĖTRA“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. kovo 24 d.
posėdžio nutarimu Nr. 44P-13.1 (15)

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

4. Investicijų (tinkamų finansuoti išlaidų) į atliekų pradinio apdorojimo įrenginius,
kuriais siekiama atliekas paruošti perdirbimui, dydžio ir šių įrenginių pajėgumų
santykis.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinamas investicijų (tinkamų finansuoti išlaidų) į projekto metu
kuriamų ar pagerinamų atliekų pradinio apdorojimo įrenginių, kuriais
siekiama atliekas paruošti perdirbimui, dydžio (Eur) ir šių įrenginių
pajėgumų (t/val.) santykis.
Kriterijus skaičiuojamas investicijas (tinkamas finansuoti išlaidas) į
kuriamus ar pagerinamus atliekų pradinio apdorojimo įrenginius, kuriais
siekiama atliekas paruošti perdirbimui, padalinant iš šių įrenginių
pajėgumų.
Kuo mažesnis investicijų (tinkamų finansuoti išlaidų) dydžio ir šių įrenginių
pajėgumų santykis, tuo daugiau balų suteikiama pareiškėjui.

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.2.1-APVA-K-009 „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PARUOŠIMO PERDIRBTI PAJĖGUMŲ
PLĖTRA“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ

Teikiamas
tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. kovo 24 d.
posėdžio nutarimu Nr. 44P-13.1 (15)

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

5. Pareiškėjo prašomos projekto finansuojamosios dalies ir didžiausios pagal
priemonę pareiškėjui galimos projekto finansuojamosios dalies santykis.

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinamas santykis tarp pareiškėjo nurodytos projekto finansuojamosios dalies
(proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų) ir didžiausios projekto
finansuojamosios dalies (proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų), kuri
pagal priemonę gali būti nustatyta šiam pareiškėjui.
Kriterijus skaičiuojamas pareiškėjo prašomą projekto finansuojamąją dalį
padalinant iš didžiausios pagal priemonę pareiškėjui galimos projekto
finansuojamosios dalies.
Kuo mažesnis pareiškėjo nurodytos prašomos projekto finansuojamosios dalies ir
didžiausios projekto finansuojamosios dalies, kuri pagal priemonę gali būti
nustatyta šiam pareiškėjui, santykis, tuo daugiau balų suteikiama pareiškėjui.

