INFORMACIJA DĖL PATVIRTINTO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS
Veiksmų programos
įgyvendinimo
priemonės kodas ir
pavadinimas:

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

Patvirtintas
specialusis projektų
atrankos kriterijus:

Specialusis projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. rugsėjo 8 d.
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:

Į Priemonės įgyvendinimo planą įtraukiamas papildomas pareiškėjas – Aplinkos
ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas. Šis papildymas yra
atliktas vadovaujantis Veiksmų plano, patvirtinto aplinkos ministro 2016 m. liepos 29
d. įsakymu Nr.D1-518 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9
d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–
2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis. Pasikeitus Veiksmų
plano punktų, kurie yra tiesiogiai susiję su projektų atrankos kriterijais, nuostatoms,
pačių kriterijų turinys ir vertinimo aspektai nesikeičia, tik atsiranda papildomas
pareiškėjas – Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamentas. Siekiant įgyvendinti Priemonės veiklą „gyvųjų genetiškai modifikuotų
organizmų rizikos vertinimas ir valdymas“, stebėsenos rodiklio kodas – P.N.084
„Įrengta GMO/GMM stebėsenos ir kontrolės laboratorija“, ir įvertinus esamas
technines, patalpų ir žmogiškųjų išteklių galimybes nutarta įrengti GMO rizikos
stebėsenos ir kontrolės laboratoriją Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos
apsaugos departamento patalpose, kurios yra tinkamos laboratorijai įrengti.

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-V-022 „Komunalinių atliekų
deginimo pajėgumų plėtra“

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

05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų
paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra“
05.2.1-APVA-V-010
„Atliekų
tvarkymo
sistemos valdymas“
05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra“

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

67,4

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Komunalinių atliekų deginimo (naudojimo
energijai gauti) įrenginių statyba

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

UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“

Priemonės finansavimo forma: Negrąžinamoji subsidija
Priemonės suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Pagal priemonę nefinansuojami atsinaujinančių
išteklių energijos panaudojimo bendrai šilumos ir
elektros gamybai projektai, kurie finansuojami
pagal priemonę Nr. 04.1.1-LVPA-V-108.

Siekiami rezultatai:

Pastatytas 160 tūkst. t/m pajėgumo komunalinių
atliekų naudojimo energijai gauti (deginimo)
įrenginys Vilniaus m., užtikrinantis po rūšiavimo
likusių perdirbti netinkamų energetinę vertę
turinčių atliekų panaudojimą.

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

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
1. Projektas turi atitikti Valstybinio atliekų tvarkymo
kriterijaus pavadinimas: 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 – Planas), 2 priedo
„Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano
įgyvendinimo priemonių planas“ 2.2.1 priemonę.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projekto veiklos ir pareiškėjas (projekto
vykdytojas) atitinka Plano 2 priede „Valstybinio atliekų
tvarkymo 2014–2020 metų plano priemonių planas“
numatytą 2.2.1 priemonę „įrengti komunalinių atliekų
naudojimo energijai gauti pajėgumus Vilniuje ir (ar)
Kaune” ir už jos įgyvendinimą atsakingą vykdytoją.

