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PRIEMONĖS NR. 05.4.1-APVA-V-017 „VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE
APLINKĄ IR APLINKOSAUGINIŲ–REKREACINIŲ OBJEKTŲ TVARKYMAS“
ĮGYVENDINIMO PLANO PAKEITIMO PROJEKTAS
1. Priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-017 „Visuomenės informavimas apie aplinką ir
aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“ (toliau – priemonė) aprašymas:
1.1. priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis;
1.2. įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos
paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią
aplinką“ įgyvendinimo;
1.3. remiamos veiklos:
1.3.1. visuomenės informavimo ir švietimo aplinkos klausimais priemonių
įgyvendinimas;
1.3.2. aplinkosauginių-rekreacinių objektų statyba, įrengimas ir / ar atnaujinimas;
1.4. galimi pareiškėjai:
1.4.1. Aplinkos ministerija;
1.4.2. Lietuvos zoologijos sodas, Lietuvos geologijos tarnyba, Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejus, Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, VĮ Valstybinių miškų urėdija,
Aplinkos apsaugos agentūra;
1.5. galimi partneriai: įstaigos prie Aplinkos ministerijos ir kitos pavaldžios biudžetinės
įstaigos.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Eil. Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio Matavimo
Nr.
rodiklio
pavadinimas
vienetas
kodas
1.
R.S.330
„Gerai informuotų
procentai
apie aplinkos
išteklius šalies
gyventojų dalis“
2.
P.S.336
„Įgyvendintos
skaičius
visuomenės
informavimo apie
aplinką priemonės“
3.
P.B.209
„Numatomo
apsilanapsilankymų
kymai per
remiamuose
metus
kultūros ir gamtos
paveldo objektuose
bei turistų traukos
vietose skaičiaus
padidėjimas“
4.
P.N.074
„Pastatyti ir / ar
skaičius
atnaujinti
aplinkosauginiairekreaciniai
objektai“

Tarpinė reikšmė
2018 m.
gruodžio 31 d.
59

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio
31 d.
65

1

30

0

70 000

0
6
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos Savivaldybės
Kitos
Iš viso – ne
Priva-čios
valstybės
biudžeto
viešosios
mažiau kaip
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
ES
struktūrinių
fondų
lėšos – iki

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos – iki

0
0
0
23.088.722
4.074.480
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
4.004.010
3. Iš viso
27.092.732

706.590

4.781.070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

_________________

