APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS NR. 05.5.1-APVA-R-019
„KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS KEITIMO

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-R-019 „Kraštovaizdžio 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“

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

22,3

Projektų atrankos būdas:

Regionų projektų planavimas

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS NR. 05.5.1-APVA-R-019
„KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS KEITIMO

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

1.Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių
koregavimas arba keitimas savivaldybių ar jų dalių
bendruosiuose planuose.
2.Etaloninių
kraštovaizdžių
formavimas
pasienio
teritorijose.
3.Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės
gerinimas gamtinio karkaso teritorijose.
4.Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas.
5.Kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų)
tvarkymas.

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS NR. 05.5.1-APVA-R-019
„KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS KEITIMO

Galimi pareiškėjai:

Savivaldybių administracijos

Priemonės
finansavimo forma:

negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Priemonė susijusi su Vidaus reikalų ministerijos administruojamomis
priemonėmis: Nr. 07.1.1-CPVA-V-902 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių
teritorijų vystymas. I“, Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų
kompleksinė plėtra“, Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“,
Nr. 08.2.1-CVPA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.
Priemonių suderinamumas bus užtikrintas rengiant integruotos
teritorijos vystymo programas ir regiono plėtros planus.

Siekiami rezultatai:

sustiprintas kraštovaizdžio ekologinis stabilumas, paspartintas kryptingas
kraštovaizdžio formavimas.

APLINKOS MINISTERIJOS PASIŪLYMAI DĖL PRIEMONĖS NR. 05.5.1-APVA-R-019
„KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS KEITIMO

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Keitimas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1/2. Projekto atitiktis Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės
išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planui, patvirtintam Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12
„Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020
metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planas)
ir/arba
Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 m. tvarkymo planui,
patvirtintam Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 2
d. įsakymu Nr. D1-578 „Dėl Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 m.
tvarkymo plano patvirtinimo“ (toliau – Valstybinių pažeistų žemių
2014–2020 m. tvarkymo planas).

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekto veiklos atitinka 1 ir/arba 2 punkte numatytus aspektus:
1. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų
plano 9.2.2, 9.2.3 ir 9.4.1 papunkčiuose nurodytus uždavinius ir bent vieną iš
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų
plano 2 priedo 6, 12, 15, 16, 33 priemonių:
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų
plano uždaviniai:
9.2.2. uždavinys - gerinti kraštovaizdžio planavimo kokybę;
9.2.3. uždavinys - tvarkyti kultūrinio kraštovaizdžio paveldą ir didinti
kraštovaizdžio estetinį potencialą;
9.4.1. uždavinys - sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo
palaikymui.
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų
plano 2 priedo priemonės:
6 priemonė - įgyvendinti nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano
sprendinius;
12 priemonė - pakeisti ar koreguoti savivaldybių ar jų dalių bendruosius,
specialiuosius planus siekiant gerinti kraštovaizdžio apsaugą, tvarkymą,
naudojimą ir užtikrinti gamtinio karkaso formavimą;
15 priemonė - parengti ir įgyvendinti 10 etaloninių kraštovaizdžių formavimo
projektų pasienio teritorijose;
16 priemonė - likviduoti bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius
statinius;
33 priemonė - parengti ir įgyvendinti projektus (tarp jų ir skirtų žaliajai
infrastruktūrai), skirtus palaikyti kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai,
ekosistemų stabilumui, teritorijų renatūralizacijai, erozijos pažeistų teritorijų
tvarkymui, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės palaikymui ir didinimui
gamtinio karkaso teritorijose (ne mažiau kaip 30).

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekto veiklos atitinka 1 ir/arba 2 punkte numatytus aspektus:
1. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų
plano 9.2.2, 9.2.3 ir 9.4.1 papunkčiuose nurodytus uždavinius ir bent vieną iš
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų
plano 2 priedo 6, 12, 15, 16, 33 priemonių:
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų
plano uždaviniai:
9.2.2. uždavinys - gerinti kraštovaizdžio planavimo kokybę;
9.2.3. uždavinys - tvarkyti kultūrinio kraštovaizdžio paveldą ir didinti
kraštovaizdžio estetinį potencialą;
9.4.1. uždavinys - sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo
palaikymui.
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų
plano 2 priedo priemonės:
6 priemonė - įgyvendinti nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano
sprendinius;
12 priemonė - pakeisti ar koreguoti savivaldybių ar jų dalių bendruosius,
specialiuosius planus siekiant gerinti kraštovaizdžio apsaugą, tvarkymą,
naudojimą ir užtikrinti gamtinio karkaso formavimą;
15 priemonė - parengti ir įgyvendinti 10 etaloninių kraštovaizdžių formavimo
projektų pasienio teritorijose;
16 priemonė - likviduoti bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius
statinius;
33 priemonė - parengti ir įgyvendinti projektus (tarp jų ir skirtų žaliajai
infrastruktūrai), skirtus palaikyti kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai,
ekosistemų stabilumui, teritorijų renatūralizacijai, erozijos pažeistų teritorijų
tvarkymui, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės palaikymui ir didinimui
gamtinio karkaso teritorijose (ne mažiau kaip 30).

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Ir/arba
2. Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 m. tvarkymo plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 2 d.
įsakymu Nr. D1-578 „Dėl Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 m.
tvarkymo plano patvirtinimo“, 11 punkte nurodytą uždavinį „Parengti ir
įgyvendinti pirmiausiai tvarkytinų pažeistų žemių projektus“ ir
Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 m. tvarkymo plano priedo 4.2
3.2 priemonę „Pažeistų žemių tvarkymo planų įgyvendinimas“.

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Kriterijus patvirtintas 2015-03-26 SK posėdyje

Projektų atrankos kriterijaus 2/2. Projekto atitiktis regiono plėtros planui, patvirtintam regiono
plėtros tarybos sprendimu
pavadinimas:
Projektų atrankos kriterijaus Vertinama, ar projekto pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono
vertinimo aspektai ir
plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto
paaiškinimas:
pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o finansavimo dydis neviršija
regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo
dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.

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):

28,4

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;
5. augalų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo
užtikrinimui reikalingos įrangos įsigijimas;
6. saugomų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas;
7. Saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimas.

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. Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba;
5. Saugomų teritorijų direkcijos;
6. VĮ Telšių miškų urėdija;
7. Lietuvos zoologijos sodas.

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.

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 Projekto atitiktis Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo
2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
kriterijaus
aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl
pavadinimas:
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 , 124 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,
58 vertinimo kriterijaus.

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

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

LR aplinkos ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų
pastatų atnaujinimas“

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

17,27

Projektų atrankos būdas:

Finansinė priemonė

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų
atnaujinimas didinant energinį efektyvumą

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

Galimi galutiniai naudos gavėjai:

• Savivaldybių administracijos;
• savivaldybei nuosavybės teise
priklausančius viešuosius pastatus
patikėjimo ar panaudos teise valdantys
subjektai;
• energijos taupymo paslaugų teikėjai.

Priemonės finansavimo forma:

Finansinės priemonės įgyvendinimas

Priemonės suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Papildomi reikalavimai netaikomi

Siekiami rezultatai:

Mažesnis sunaudotos galutinės energijos
kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose.
Pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose
pastatuose sumažėjimas.
Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių
dujų sumažėjimas.

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

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

1. Galutinių naudos gavėjų įgyvendinamo projekto atitiktis
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas: Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų
energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“
(toliau –Programa), nuostatoms.
Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas
(1):

Vertinama, ar savivaldybės viešojo pastato energijos
vartojimo efektyvumo didinimo projektas atitinka Programos
13 punkte nustatytas sąlygas:
1. projektą įgyvendinant, bus padidintas viešųjų pastatų
energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai C
energinio naudingumo klasė, padidintas arba išlaikytas
esamas viešųjų pastatų ploto naudojimo efektyvumas;

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

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas
(2):

2. siekiant didinti viešųjų pastatų energijos vartojimo
efektyvumą arba taupyti energiją, pasirenkama
Programos 1 priede nurodyta veikla „viešojo pastato
atnaujinimas“ ir (ar) veikla „viešajam pastatui
funkcionavimui reikalingos inžinerinės infrastruktūros
atnaujinimas“ ir atliekami pasirinkti Programos 2 priede
nurodyti veiksmai (energijos vartojimo efektyvumo
priemonės);
3. parengiamas toks viešojo pastato investicijų projektas,
kuriame vadovaujantis Programa pagrįsta, kad investicijų
projekto įgyvendinimo alternatyva, apimanti Programos
1 priede nurodytą veiklą „viešojo pastato atnaujinimas“ ir
(arba) veiklą „viešajam pastatui funkcionuoti reikalingos
inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas“, yra optimali
pagal investicijų projekte apskaičiuotas finansinių ir
ekonominių rodiklių reikšmes;

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

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas
(3):

4. bent 51 procentas viso pastato ploto nuosavybės teise
priklauso savivaldybei ir bent 51 procentas viso pastato
ploto naudojamas pastatų valdytojų, nurodytų Programos
4.8 papunktyje, taip pat yra visų pastato patalpų
savininkų rašytinis susitarimas dėl pastato energijos
vartojimo efektyvumo projekto vykdymo.

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

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

2. Galutinių naudos gavėjų įgyvendinamo projekto
atitiktis Kvietimo rengti savivaldybėms nuosavybės teise
priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo
efektyvumo didinimo pilotinius investicijų projektus,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016
m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-297 „Dėl kvietimo
rengti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių
viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo
pilotinius investicijų projektus“ (toliau – Kvietimas),
nuostatoms.

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

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar savivaldybės viešojo pastato energijos vartojimo
efektyvumo didinimo projektas atitinka Kvietimą, t. y. ar
projekte:
• užtikrinta, kad atrinktas viešasis pastatas, kuriam numatoma
rengti investicijų projektą, pagal tikslinę naudojimo paskirtį
įgyvendinus energinio efektyvumo didinimo projektą, bus
naudojamas ne trumpiau kaip 10 metų;
• numatyta investicijų suma Programoje nurodytoms energinį
efektyvumą didinančioms priemonėms neviršija sumos,
apskaičiuotos įvertinus viešojo pastato plotą ir 220 (dviejų
šimtų dvidešimties) eurų investiciją į 1 kvadratinį metrą;
• numatyta, kad numatomos investicijos į pastato energijos
vartojimo efektyvumo didinimą, įvertinus Programos 3 priede
pateiktus finansinės ir ekonominės analizės duomenis,
atsiperka sutaupytos energijos sąskaita per ne ilgesnį kaip 20
metų laikotarpį.

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

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

LR finansų ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų
pastatų atnaujinimas“

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

17,27

Projektų atrankos būdas:

Finansinė priemonė

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų
atnaujinimas didinant energinį efektyvumą

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

Galimi galutiniai naudos gavėjai:

• Savivaldybių administracijos;
• savivaldybei nuosavybės teise
priklausančius viešuosius pastatus
patikėjimo ar panaudos teise valdantys
subjektai;
• energijos taupymo paslaugų teikėjai.

Priemonės finansavimo forma:

Finansinės priemonės įgyvendinimas

Priemonės suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Papildomi reikalavimai netaikomi

Siekiami rezultatai:

Mažesnis sunaudotos galutinės energijos
kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose.
Pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose
pastatuose sumažėjimas.
Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių
dujų sumažėjimas.

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

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

1. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės
valdytojas, jei nesteigiamas fondų fondas, yra juridinis
asmuo, kuris turi teisę įgyvendinti projektą pagal 2013 m.
gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos
fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos
jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir
Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam
fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL,
2013 L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr.
1303/2013), 38 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktį.

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

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Bus vertinama ar fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės
priemonės valdytojas, jei nesteigiamas fondų fondas, yra
juridinis asmuo – valstybėje narėje įsteigta finansų įstaiga,
kurios tikslas – siekti viešųjų interesų kontroliuojant valdžios
institucijai, kaip tai numatyta Reglamento (ES) Nr.
1303/2013 38 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktyje.
Kriterijus atitinka energijos efektyvumo išankstinio (ex–ante)
vertinimo rezultatus, kuriems pritarta Viešosios
infrastruktūros ir energinio efektyvumo projektų vertinimų ir
priežiūros komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-200 „Dėl
Viešosios infrastruktūros ir energinio efektyvumo projektų
vertinimų ir priežiūros komiteto sudarymo“, 2014 m.
lapkričio 7 d. posėdžio protokolu Nr. 5 (24.41) ir kurie
pristatyti 2014 m. lapkričio 13 d. vykusio 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos komiteto posėdžio metu.

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

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

2. Fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės priemonės
valdytojas, jei nesteigiamas fondų fondas, turi patirties
energinio efektyvumo projektų finansavimo, taikant
finansines priemones, srityje.

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

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Bus vertinama ar fondų fondo valdytojas ir (arba) finansinės
priemonės valdytojas, jei nesteigiamas fondų fondas, turi
patirties energinio efektyvumo projektų finansavimo, taikant
finansines priemones, srityje, t. y. valdė kontroliuojantįjį fondą
arba pats teikė finansavimą (paskolas, garantijas, investavo į
įmonių kapitalą) energinio efektyvumo projektams (daugiabučių
namų, viešųjų pastatų, aukštųjų ir profesinio mokymo įstaigų
bendrabučių atnaujinimo ar gatvių apšvietimo modernizavimo ir
pan.).

