PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
Vadovaudamiesi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–
2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių,
patvirtintų LR Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr.528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programą”, 13.2 punktu ir Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vidaus reikalų ministro
2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu, kviečiame
teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė
plėtra“ (toliau – Priemonė).
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas 2014–2020 m. laikotarpio Vilniaus
regiono projektų sąrašui Nr. 08.2.1-CPVA-R-904 pagal Priemonę sudaryti.
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė

Galimi pareiškėjai

Remiamos veiklos

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programa1
Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas2
Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų
pritrakimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)2
07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“2
Galimi pareiškėjai yra tikslinių teritorijų savivaldybių administracijos.
Galimi partneriai gali būti: 1) viešosios įstaigos, kurių dalininkai –
valstybės arba savivaldybės; 2) biudžetinės įstaigos; 3) religinės
bendrijos / bendruomenės, religiniai centrai; 4) nevyriausybinės
organizacijos; 5) asociacijos, kurių nariai yra privatūs juridiniai
asmenys; 6) privatūs juridiniai asmenys3
1. Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir teritorijų konversiją,
sukuriant sąlygas pritraukti į jas naujas komercines veiklas, pritaikant
socialinei infrastruktūrai, tikslinių teritorijų gyvenamųjų vietovių
bendruomenių veiklai:
1.1. apleistų, nenaudojamų pramoninės, komercinės ar kitos paskirties
zonų sutvarkymas (pavyzdžiui, miesto aplinką darkančių pastatų /
statinių, valdomų savivaldybės nuosavybės teise pašalinimas,
pramonės zonų infrastruktūros plėtojimas, ir kitos viešosios miesto
aplinkos infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir (ar)
sukūrimas);

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d.
sprendimu Nr. C(2014)6397;
2 Priemonės aprašo 1 priedas;
3 Priemonės aprašo 13-14 p.;
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1.2. savivaldybės nuosavybės teise valdomų apleistų ar neefektyviai
naudojamų pastatų konversija.
2. Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus
miestų traukos centrus ar stiprinant esamus:
2.1. viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas – miestų aikščių,
skverų ir parkų sutvarkymas, teritorijų apželdinimas, vandens telkinių
krantinių ir pakrančių tvarkymas, rekreacinės laivybos prieplaukų,
paplūdimių įrengimas ir (ar) atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų
infrastruktūros atnaujinimas bei plėtra, automobilių stovėjimo aikštelių
tinklo plėtra ir modernizavimas; apšvietimo infrastruktūros plėtra;
viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas ir plėtra –
priemonės, kurios prisideda prie esamos viešojo transporto sistemos
plėtros ir siejasi su viešojo transporto keleivių prieinamumo prie šios
sistemos gerinimo (pavyzdžiui, keleiviams skirtų paviljonų, eismo
reguliavimo priemonių ir pan. įrengimas);
2.2. viešųjų poilsio, laisvalaikio zonų įrengimas ar esamų sutvarkymas,
infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas tikslinės teritorijos
gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikiams;
2.3. miestų viešųjų traukos centrų – pastatų, valdomų savivaldybės
nuosavybės teise ar savivaldybės įstaigų patikėjimo teise,
atnaujinimas, pritaikant patalpas tikslinės teritorijos gyvenamųjų
vietovių bendruomenių poreikiams (taip pat ir pabėgėlių integracijai);
2.4. statinių (priklausančių savivaldybei ar partneriui nuosavybės
teise), skirtų viešojo transporto sistemos prieinamumo gerinimui,
atnaujinimas;
2.5. viešųjų tualetų, priklausančių savivaldybei ar partneriui
nuosavybės teise, statyba, atnaujinimas rekonstruojant ar kapitališkai
remontuojant ir prijungiant prie komunalinių inžinerinių tinklų.
3. Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių
namų rajonuose, kuriant ar atnaujinant mažos apimties bendruomeninę
infrastruktūrą, sutvarkant aplinką, investuojant į žaliąją infrastruktūrą
ir šių teritorijų pasiekiamumą. 4

4

Priemonės aprašo 10 p.;

Bendrieji projektų
reikalavimai

Specialieji atrankos
kriterijai

1. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno veiksmų programos
prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir
įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą
numatoma finansuoti veikla;
2. Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentų nuostatas;
3. Projektu turi būti siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių;
4. Projektas turi atitikti horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei
moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto
įgyvendinimas turi būti suderinamas su ES konkurencijos politikos
nuostatomis;
5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs
tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitikti jam (jiems)
keliamus reikalavimus;
6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai nustatyti ir
užtikrinti;
7. Turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų
panaudojimas;
8. Projekto veiklos turi būti vykdomos veiksmų programos
įgyvendinimo teritorijoje5.
1. Projektas turi būti vykdomas tikslinėje teritorijoje;
2. Projektas turi atitikti atitinkamo regiono plėtros planą, patvirtintą
regiono plėtros tarybos sprendimu;
3. Projektas turi atitikti atitinkamos savivaldybės strateginį veiklos
planą.6
Projektas turi būti įtrauktas į atitinkamo regiono integruotos teritorijos
vystymo programą.7

Kiti Priemonės apraše
nustatyti reikalavimai
Regionui numatytas
Europos Sąjungos
Lėšų limitas pagal priemonę Vilniaus regionui – 43 558 850 Eur.8
struktūrinių fondų lėšų
limitas
Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro iki 92,5 proc.
visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų, išskyrus Aprašo 31 punkte
Finansavimo
nurodytoms išimtims. Pareiškėjai privalo prisidėti prie projektų
intensyvumas
finansavimo ne mažiau kaip 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projektų
išlaidų ,išskyrus Aprašo 31 punkte nurodytas išimtis.9

Priemonės aprašo 18 p. ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 411 p.;
6 Priemonės aprašo 19 p.;
7 Priemonės aprašo 18 p.;
8 Priemonės aprašo 8 p.;
9 Priemonės aprašo 30 p.;
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Regionui nustatytos
siektinos stebėsenos
rodiklių pasiekimo
tarpinės ir galutinės
reikšmės

Projektu turi būti siekiama prisidėti prie bent vieno iš išvardytų
stebėsenos rodiklių, kurie skaičiuojami 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių
skaičiavimo apraše, patvirtintame LR finansų ministro 2014-12-30
įsakymu Nr. 1K-99 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo
patvirtinimo“ ir paskelbtame interneto svetainėje www.investicijos.lt,
nustatyta tvarka.
Vilniaus regionui nustatytos siektinos stebėsenos rodiklių pasiekimo
tarpinės ir galutinės reikšmės:10
Rodiklio pavadinimas
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų
vietovėse (P.B.238), kv. m:
Tarpinės reikšmė 2018
m. pab. (m2)
210 082

Projektinių pasiūlymų
teikimo tvarka ir
forma

Projektinių pasiūlymų
priedai

Priemonės aprašo 22-23 p.;
Tvarkos aprašo 5 p.;
13 Priemonės aprašo 24.1 p.;
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Galutinė reikšmė 2023
m. pab. (m2)
1 050 409

Siekiama reikšmė
Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba
komerciniai pastatyti miestų vietovėse
(P.B. 239), kv. m:
Tarpinės reikšmė Galutinė reikšmė
2018 m. pab. (m2) 2023 m. pab. (m2)
0
0

Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti Regiono plėtros tarybai pagal
Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą, paskelbtą 2014-2020 m.
Europos Sąjungos struktūrini fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Savivaldybės institucija pateikia vieną projektinio pasiūlymo originalą
ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir elektronines jo priedų
versijas11
1. Investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems
siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos
ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika kuri paskelbta interneto
svetainėje www.esinvesticijos.lt (Optimalios projekto įgyvendinimo
alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, kuri paskelbta
interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, reikalavimai investiciniam
projektui netaikomi, tačiau investicijų projekte turi būti įvertintos bent
viena projekto įgyvendinimo alternatyva).13
Pastaba. Visi tarpiniai skaičiavimai su formulėmis turi būti pateikti
sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės
rezultatų lentelėje/skaičiuoklėje, kad būtų užtikrintas skaičiavimų
atsekamumas. Turi būti naudojama aktuali lentelės/skaičiuoklės
versija bei naudojamos aktualios konversijos koeficientų reikšmės,
kurios
skelbiamos
http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodineinformacija/metodiniai-dokumentai/.

1. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22
d. įsakymas Nr.1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Teisės aktai, kuriais
lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo
vadovaujantis turi būti patvirtinimo“;
rengiamas projektinis 2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10
pasiūlymas dėl
d. įsakymas Nr. 1V-989 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos
regiono projekto
fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško
įgyvendinimo
užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
Projektinius
Vilniaus regiono plėtros tarybai
pasiūlymus pateikti
Šventaragio g. 2,
adresu:
LT-68296 Vilnius
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vyr.
specialistė:
Kontaktiniai asmenys Ana Kurban-Špitaliova
Tel.: +370 5 2718206,
El. paštas: ana.kurban-spitaliova@vrm.lt
Vilniaus regiono suplanuotos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių
kasmet turi būti pasirašytos sutartys: 2016 m. – 16 116 775 Eur,
Projektinių pasiūlymų 2017 m. – 14 374 420 Eur. 2018 m. – 4 355 885 Eur. 2019 m. –
dėl regiono projektų
4 355 885 Eur. 2020 m. 4 355 885 Eur. Iš viso – 43 558 850 Eur.
įgyvendinimo
Vilniaus regionui suplanuotos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios
pateikimo tarpiniai
kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis: 2016 m. – 435 588
etapai bei finansavimo Eur. 2017 m. – 3 484 708 Eur. 2018 m. – 9 582 947 Eur. 2019 m. –
apimčių limitai
12 196 478 Eur. 2020 m. – 7 840 593 Eur. 2021 m. – 4 355 885 Eur.
2022 m. – 3 920 297 Eur. 2023 m. – 1 742 354 Eur. Iš viso – 43 558
850 Eur.14
Galutinė projektinių
pasiūlymų pateikimo
2018 m. balandžio 30 d.15
data
Kvietimo informaciją, projektinio pasiūlymo pildymui ir pateikimui
reikalingas
formas
galite
rasti
interneto
svetainėje
Kita informacija
www.lietuvosregionai.lt
Lietuvos regionai > Vilniaus apskritis > Taryba > Kvietimai.
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Priemonės aprašo 8.1 ir 8.2 p.;
Priemonės aprašo 43 p.;

