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
Nr. 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:
Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

28,4

Projektų atrankos būdas:

valstybės projektų planavimas

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;
5. augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo užtikrinimui
reikalingos įrangos įsigijimas;
6. saugomų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas.

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

Galimi pareiškėjai:

1. Aplinkos ministerija;
2. Aplinkos apsaugos agentūra;
3. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
4. Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba;
5. Saugomų teritorijų direkcijos;
6. VĮ Telšių miškų urėdija.

Priemonės
finansavimo forma:

negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Tiesioginių sąsajų su kitomis priemonėmis nėra.

Siekiami rezultatai:

Saugomų rūšių apsaugos ir veiksmų planų parengimas ir apsaugos priemonių įgyvendinimas
tiek Natura 2000 teritorijose, tiek kitose šalies teritorijose, taip pat augalų nacionalinių
genetinių išteklių ir biosaugos užtikrinimo priemonių įgyvendinimas. Taip pat bus atliekami
invazinių rūšių būklės tyrimai, rengiami jų gausos reguliavimo dokumentai ir įgyvendinamos
gausos reguliavimo priemonės. Saugomų teritorijų planavimo dokumentų parengimas,
kadastro atnaujinimas, sustiprinti monitoringo sistemos ir teritorijų tvarkymo pajėgumai. Bus
rengiami gamtotvarkos planai Natura2000 teritorijose saugomoms gamtinėms buveinėms ir
rūšims. Patvirtintais gamtotvarkos planais bus įgyvendinami buveinių atkūrimo darbai.

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

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

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, 70, 73, 74, 89, 95, 96, 97, 107,
108, 109, 110, 116, 117, 120, 123 punktuose išdėstytą priemonę ir atsakingą
vykdytoją,
– prisideda prie Veiksmų plano 11.2.1 ir/ar 11.2.2. 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 veiksmų plano 1 priedo 20, 23, 31, 45 vertinimo kriterijaus.

