APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.5.1-APVA-V-018 „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA“ PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJŲ NUSTATYMO

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

Aplinkos ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

Nr. 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės
apsauga“

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

5.5.1 Konkretus uždavinys: Pagerinti vietinės
augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir
kraštovaizdžio arealų būklę.
05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės
apsauga“
05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“

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

29,88

Projektų atrankos būdas:

valstybės projektų planavimas

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.5.1-APVA-V-018 „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA“ PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJŲ NUSTATYMO

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

1. Saugomų teritorijų dokumentų ir saugomų rūšių veisimo
programų, saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos
reguliavimo dokumentų parengimas;
2. saugomų teritorijų monitoringo ir tvarkymo pajėgumų
stiprinimas;
3. gamtosaugos ir gamtotvarkos priemonių saugomose
(įskaitant Natura 2000 teritorijas) ir kitose, saugomų teritorijų
statuso neturinčiose, teritorijose, kuriose taikytinos saugomų
rūšių apsaugos ir invazinių rūšių reguliavimo priemonės,
įgyvendinimas;
4. gyvųjų genetiškai modifikuotų organizmų rizikos vertinimas ir
valdymas kontrolės stiprinimas;
5. augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo
užtikrinimui reikalingųos įrangos įsigijimas priemonių
įgyvendinimas;
6. saugomų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas;
7. saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimas;
8. ekosistemų ir jų paslaugų vertinimas;
9. biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas.

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.5.1-APVA-V-018 „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA“ PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJŲ NUSTATYMO

Galimi pareiškėjai:

1. Aplinkos ministerija;
2. Aplinkos apsaugos agentūra;
3. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
4. Augalų genų bankas Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba;
5. Saugomų teritorijų direkcijos;
6. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
VĮ Telšių miškų urėdija;
7. Lietuvos zoologijos sodas.
8. Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas

Priemonės
finansavimo forma:

negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Tiesioginių sąsajų su kitomis priemonėmis nėra.

Siekiami rezultatai:

Parengti saugomų teritorijų planavimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo
dokumentai, įgyvendintos saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių
gausos reguliavimo priemonės, įvertintos ekosistemos ir jų paslaugos,
modernizuotas Saugomų teritorijų valstybės kadastras, atnaujinta

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS
NR. 05.5.1-APVA-V-018 „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA“ PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJŲ NUSTATYMO

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projekto atitiktis Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo
2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų
veiksmų plano (toliau – Veiksmų planas) patvirtinimo“ nuostatoms.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektai ir projektų vykdytojai:
- atitinka bent vieną iš Veiksmų plano 2 priedo „Kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano
įgyvendinimo priemonės 2015–2020“ 48, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 65,
70, 73, 74, 88, 89, 95, 96, 97, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 120, 123,
124 punktuose išdėstytą priemonę ir atsakingą vykdytoją,
- prisideda prie Veiksmų plano 11.2.1 ir/ar 11.2.2 ir/ar 11.4.1 ir/ar
11.6 ir/ar 11.10.1 ir/ar 11.12.1 ir/ar 12.2.1 ir/ar 12.2.2 ir/ar 12.2.3
papunkčiuose nurodytų uždavinių įgyvendinimo,
- prisideda prie bent vieno Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės
išsaugojimo 2015–2020 metų vVeiksmų plano 1 priedo 20, 23, 27, 28,
31, 41, 45, 58 vertinimo kriterijaus.

PASIŪLYMAS DĖL PRIEMONĖS 04.3.1-APVA-V-023 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO
TECHNINĖ PARAMA“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO I

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

LR aplinkos ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

04.3.1-APVA-V-023 „Daugiabučių namų modernizavimo
techninė parama“

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

04.3.1 „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje
infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“:
04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“
04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų pastatų
atnaujinimas“
04.3.1-APVA-V-003 „Daugiabučių namų ir savivaldybių
viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“

PASIŪLYMAS DĖL PRIEMONĖS 04.3.1-APVA-V-023 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO
TECHNINĖ PARAMA“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO II

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

48,8

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

Techninė parama daugiabučių namų atnaujinimui
(modernizavimui):
1. daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
investicijų planų rengimui;
2. daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
techninių darbo projektų rengimui (įskaitant atnaujinimo
(modernizavimo) projekto vykdymo priežiūrai ir
atnaujinimo (modernizavimo) projekto ekspertizei);
3. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto įgyvendinimo administravimui;
4. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos techninei priežiūrai.

PASIŪLYMAS DĖL PRIEMONĖS 04.3.1-APVA-V-023 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO
TECHNINĖ PARAMA“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO III

Galimas pareiškėjas:

Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra

Priemonės
finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Šios priemonės lėšomis finansavimas teikiamas atnaujinimo
projekto daliai parengti, įskaitant atnaujinimo projekto
vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, jeigu
šioms išlaidoms apmokėti nebuvo suteikta paskola ar garantija
pagal priemonę Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų
atnaujinimas“.

Siekiami rezultatai:

Paskatinti daugiabučių namų butų savininkus įgyvendinti
energiniu požiūriu efektyvius namų modernizavimo projektus.
Užtikrinti tęstinį Daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir finansinės priemonės Nr. 04.3.1FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“ įgyvendinimą.

PASIŪLYMAS DĖL PRIEMONĖS 04.3.1-APVA-V-023 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO
TECHNINĖ PARAMA“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IV

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

1. Projekto atitiktis Daugiabučių namų atnaujinimo
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas: (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr.
1213 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo finansavimo
programos patvirtinimo“ nuostatoms.

PASIŪLYMAS DĖL PRIEMONĖS 04.3.1-APVA-V-023 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO
TECHNINĖ PARAMA“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO V

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekto vykdytojas atitinka Daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213
„Dėl Daugiabučių namų modernizavimo finansavimo programos
patvirtinimo“ (toliau – Programa) 26 punkte nustatytą projekto
vykdytoją ir ar projektu prisidedama prie Programos 17.1
papunktyje nurodyto Programos uždavinio:
„17.1. užtikrinti Programos reikalavimus atitinkančių daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimą ir
įgyvendinimą – teikti lengvatinius kreditus ir kitą įstatymų
nustatytą valstybės paramą butų ir kitų patalpų savininkams,
skatinti butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyvą įgyvendinti
energiją taupančias priemones;“.

