Projektas
2019-09-18
VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ
NR. 05.3.2-VIPA-T-024 „NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA“
1. Priemonės Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ (toliau –
priemonė) aprašymas:
1.1. priemonės įgyvendinimas finansuojamas ES Sanglaudos fondo lėšomis;
1.2. įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Padidinti vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ įgyvendinimo;
1.3. remiama veikla – centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų įrengimas ir (arba)
nuotekų išleidimo tinklų tiesimas (vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip
valdomo ir (arba) naudojamo turto ribose) aglomeracijose, kuriose susidaro 2000 ir daugiau
gyventojų ekvivalentų atitinkanti apkrova;
1.4. galimi pareiškėjai – geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai.
2. Priemonės finansavimo forma
2.1. grąžinamoji subsidija;
2.2. grįžusios lėšos bus naudojamos nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo ir sistemos
efektyvumo tikslams siekti.
3. Projektų atrankos būdas
Tęstinė projektų atranka
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Pagal šią priemonę nefinansuojami projektai, kurie finansuojami pagal priemones Nr. 05.3.2APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ ir Nr. 05.3.2APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra,
įmonių valdymo tobulinimas“.
Pagal šią priemonę projektai derinami su priemone Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos
fondas“ ir finansuojami pro rata principu.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
rodiklio kodas

R.S. 329

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas
„Nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumas“

Matavimo
vienetas

procentai

Galutinė
Tarpinė
reikšmė
reikšmė
2023 m.
2018 m.
gruodžio 31
gruodžio 31 d.
d.
80

90

2

P.B. 219

P.N. 053

„Papildomi gyventojai,
kuriems teikiamos pagerintos
nuotekų tvarkymo paslaugos“
„Gyventojai, kuriems
teikiamos paslaugos naujai
pastatytais nuotekų surinkimo
tinklais“

gyventojų
ekvivalentas

0

7.300
3.300

gyventojų
ekvivalentas

0

7.300
3.300

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
finansavimas
ES
struktūrinių
fondų

Lietuvos
Respubli-

Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Savivaldybės
Respublikos
biudžeto
valstybės
biudžeto
lėšos
lėšos

Kitos
kos
Iš viso – ne
Privačios
viešosios
valstybės
mažiau kaip
lėšos
lėšos – iki
lėšos
biudžeto
lėšos – iki
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
22.553.044
0
0
0
0
0
0
10.000.000
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
22.553.044
0
0
0
0
0
0
10.000.000
___________________

