PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-136
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-187 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“
05.4.1-APVA-V-017 PRIEMONĖS „VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE APLINKĄ IR APLINKOSAUGINIŲ-REKREACINIŲ OBJEKTŲ TVARKYMAS“
IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
2016 m. vasario 24 d. Nr. 1
Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)
Projektui numatomas skirti
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas
Eil.
Nr.

1

1

2

3

4

5

6

Pareiškėjas

2
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomo
bendrai finansuoti projekto (toliau –
projektas) preliminarus pavadinimas

3
Visuomenės informavimas apie
aplinką

Iš viso

6

3,187,724.25

Visuomenės informavimas ir
švietimas apie aplinką ir darnų
vystymąsi
1,850,025.92

VĮ Dubravos VĮ Dubravos eksperimentinėseksperimentinė- mokomosios miškų urėdijos
mokomoji miškų arboretumo atnaujinimas
urėdija
Kauno Tado
Ivanausko
zoologijos
muziejus

Kauno Tado Ivanausko zoologijos
muziejaus atnaujinimas

Respublikinis
Vaclovo Into
akmenų
muziejus

Respublikinio Vaclovo Into akmenų
muziejaus infrastruktūros, skirtos
visuomenės informavimui ir
švietimui, sukūrimas ir atnaujinimas

Lietuvos
geologijos
tarnyba prie
Aplinkos
ministerijos

Lietuvos geologijos tarnybos Žemės
gelmių informacijos centro
rekonstrukcija

Paraiškos
finansuoti projektą
pateikimo
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
Lietuvos
įgyvendinančiajai
Respublikos
Lietuvos
Savivaldybės
Kitos
Privačios lėšos
institucijai
valstybės biudžeto Respublikos biudžeto lėšos viešosios
terminas
lėšos
valstybės
lėšos
biudžeto lėšos
Nacionalinės projekto lėšos

ES struktūrinių
fondų lėšos

7

2,709,565.61

1,572,522.03

8

478,158.64

9

10

-

11

-

12

-

13

-

2016-07-29

Reikalavimai projektų parengtumui ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

14
Pareiškėjas iki paraiškos teikimo turi būti įvykdęs projekto veiklų, kurių bendra
preliminari kaina sudaro ne mažiau kaip 30 procentų projekto pirkimų vertės,
viešųjų pirkimų procedūras.
Pareiškėjas iki paraiškos teikimo turi būti įvykdęs projekto veiklų, kurių bendra
preliminari kaina sudaro ne mažiau kaip 30 procentų projekto pirkimų vertės,
viešųjų pirkimų procedūras.

277,503.89

-

-

-

-

2016-07-29

Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs vykdyti nors vieną rangos
darbų viešąjį pirkimą.
134,400.00

114,240.00

20,160.00

-

-

-

-

2016-10-28

1,434,074.56

1,218,963.38

215,111.18

-

-

-

-

2016-10-28

Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs vykdyti nors vieną rangos
darbų viešąjį pirkimą.

Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs vykdyti nors vieną rangos
darbų viešąjį pirkimą.
1,541,730.00

1,310,470.50

231,259.50

-

-

-

-

2016-11-21

Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs vykdyti bent vieną rangos
darbų viešąjį pirkimą.
2,295,900.25

1,951,515.21

344,385.04

-

-

-

-

2016-12-30

1

7

8

9

2

3

6

Lietuvos
Visuomenės aplinkosauginį švietimą
zoologijos sodas skatinančios infrastruktūros
atnaujinimas Lietuvos zoologijos
sode
Lietuvos
Atsakingo ir tausojančio aplinką
Respublikos visuomenės elgesio skatinimas
aplinkos
ministerija
Aplinkos
Visuomenės informavimo apie
apsaugos
aplinką ir jos būklę priemonių
agentūra
įgyvendinimas
Klaipėdos
Klaipėdos universiteto botanikos
universitetas sodo infrastruktūros pritaikymas
aplinkosauginiam švietimui

10

Vytauto
Didžiojo
universitetas

9

10

11

12

13

15,559,280.60

2,745,755.40

-

-

-

-

2016-11-02

2,414,902.72

2,052,667.31

362,235.41

-

-

-

-

2020-04-30

692,625.57

588,731.73

103,893.84

-

-

-

-

2020-06-30

514,989.27

-

-

-

90,880.46

-

2021-05-01

Vytauto Didžiojo universiteto
botanikos sodo atnaujinimas
IŠ VISO:

14
Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs vykdyti bent vieną rangos
darbų viešąjį pirkimą.

Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs vykdyti nors vieną viešąjį
pirkimą.

Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs vykdyti nors vieną viešąjį
pirkimą.
Reikalavimai projekto parengtumui nustatyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017
priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginiųrekreacinių objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu
Nr. D1-761 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės
informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau - Aprašas), 26
punkte.
Reikalavimai projekto parengtumui nustatyti Aprašo 26 punkte.

Vilniaus universiteto Botanikos sodo
atnaujinimas, išplėtojant švietėjišką
ir kultūrinę veiklą bei siekiant didinti
gyventojų informuotumą apie aplinką
ir jų aplinkosauginį sąmoningumą

11

12

8

18,305,036.00

605,869.73

Vilniaus
universitetas

7

1,032,732.14

877,822.32

-

-

-

-

154,909.82

2021-05-01

557,676.00

474,024.00

-

-

-

-

83,652.00

2021-05-01

Reikalavimai projekto parengtumui nustatyti Aprašo 26 punkte.

34,052,697.14

28,944,791.97

4,778,462.89

-

-

90,880.46

238,561.82

