Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. SPALIO 23 D.
ĮSAKYMO 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“ PAKEITIMO

2021 m.

d. Nr.
Vilnius

P a k e i č i u 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 aprašą Nr. 1, patvirtintą 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“:
1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Pagal aprašą galimi pareiškėjai (projekto vykdytojai) yra Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija, Lietuvos zoologijos sodas, Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Respublikinis
Vaclovo Into akmenų muziejus, VĮ Valstybinių miškų urėdija, Aplinkos apsaugos agentūra,
Lietuvos universitetų botanikos sodai (atstovaujami Lietuvos universitetų), Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.“
2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi būti pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą
ir atitikti jam keliamus reikalavimus, išdėstytus aprašo 1 priedo 5 punkte.“
3. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„15. Projektai gali būti įgyvendinami su partneriais – Aplinkos ministerija, įstaigomis prie
Aplinkos ministerijos ir kitomis pavaldžiomis biudžetinėmis įstaigomis.“
4. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Partneriams keliami tie patys reikalavimai kaip ir pareiškėjui (projekto vykdytojui).
Atsakomybė už projekto įgyvendinimą tenka pareiškėjui (projekto vykdytojui).“
5. Pakeičiu 19 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„19. Projektas turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų, kuriam pritarta 2014–2020
m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. balandžio
23 d. nutarimu Nr. 44P-3.1 (5), patikslintą 2019 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 44P-12 (48) ir 2020
m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 44P-12(60), skelbiamais 2014–2020 Europos Sąjungos struktūrinių
fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, – projektas turi atitikti bent vieną Aplinkos sektoriaus 2014–
2020 m. viešinimo priemonių programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014

m. kovo 5 d. įsakymu Nr. D1-238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių
programos patvirtinimo“, priede pateikto įgyvendinimo priemonių plano priemonę:“.
6. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:
„22. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių pareiškėjas (projekto vykdytojas)
negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis
gali būti pratęstas projektų taisyklių nustatyta tvarka ne ilgiau nei iki 2023 m. rugsėjo 1 d.“
7. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Rekomenduojama pareiškėjui (projekto vykdytojui) darbų bei paslaugų viešuosius
pirkimus vykdyti vadovaujantis pirkimų dokumentų šablonais, paskelbtais interneto svetainėje
www.apva.lt.“
8. Pakeičiu 38.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„38.1. 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėjas (projekto
vykdytojas) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos zoologijos sodas, Lietuvos
geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejus, Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, VĮ Valstybinių miškų urėdija,
Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūra;“.
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