PATIKSLINTAS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
Vadovaudamiesi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020
metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių1 13.2 punktu ir Iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo2
(toliau – Aprašas), 21 punktu, kviečiame teikti projektinius pasiūlymus 2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ (toliau – Priemonė) Vilniaus regiono
projektų sąrašui sudaryti.
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas 2014–2020 m. laikotarpio Vilniaus regiono
projektų sąrašui Nr. 06.2.1-TID-R-511-01 pagal Priemonę sudaryti.
Veiksmų programa
Prioritetas

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa3.
Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra.
Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto
Uždavinys
tinklu ir diegiant eismo saugos priemones.
Priemonė
06.2.1-TID-R-511-01 „Vietinių kelių vystymas“4 (toliau – PFSA)
Plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti šių kelių techninius
Priemonės tikslas
parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones.
Savivaldybių administracijos, galimi partneriai yra Lietuvos automobilių kelių
Galimi pareiškėjai
direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir privatūs juridiniai asmenys (tais atvejais,
ir partneriai
kai projektai įgyvendinami viešosios ir privačios partnerystės būdu).
1. Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės
keliuose ir gyvenamųjų vietovių gatvėse, kurios yra valstybinės reikšmės kelių
tąsa, įgyvendinant regionų plėtros planus ir savivaldybių strateginius veiklos
Remiamos veiklos planus;
2. Vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros vystymas, įgyvendinant
regionų plėtros planus, savivaldybių strateginius veiklos planus ir integruotas
teritorijų vystymo programas.
Bendrieji
projektų
reikalavimai
Specialieji atrankos
kriterijai

Projektas turi atitikti bendruosius reikalavimus,
administravimo ir finansavimo taisyklių510 skirsnyje.

nustatytus

Projektų

1. projektas, kurio metu numatoma vykdyti PFSA 12.1 ir (ar) 12.2 papunkčiuose
numatytas veiklas, turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros

Patvirtintos Lietuvos Respublikos 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“.
2
Patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-442 „Dėl Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
3
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d.
sprendimu Nr. C(2014)6397.
4
Patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“.
5
Patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“.
1

tarybos sprendimu; laikoma, kad projektas atitinka šį atrankos kriterijų, jeigu
projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka regiono plėtros planą;
2. projektas, kurio metu numatoma vykdyti PFSA 12.1 ir (ar) 12.2 papunkčiuose
numatytas veiklas, turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą, patvirtintą
savivaldybės tarybos sprendimu; laikoma, kad projektas atitinka šį atrankos
kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka
savivaldybės strateginį veiklos planą;
3. projektas, kurio metu numatoma vykdyti PFSA 12.2 papunktyje numatytą
veiklą, turi atitikti integruotą teritorijų vystymo programą; laikoma, kad projektas
atitinka šį atrankos kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir projekto
vykdytojas atitinka integruotą teritorijų vystymo programą.
Regionui
numatytas Europos
Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšų limitas su
veiklos lėšų
rezervu

Finansavimo
intensyvumas

Regionui
nustatytos siektinos
stebėsenos rodiklių
pasiekimo tarpinės
ir galutinės
reikšmės

Projektinių
pasiūlymų teikimo
tvarka ir forma

Vilniaus regionui skirta – 17 574 807 Eur.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie
projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų (iš jų pareiškėjas gali prisidėti ne daugiau kaip 7,5 proc. visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, kurios
skiriamos savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti
(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti).
Vilniaus regionui nustatytos siektinos stebėsenos rodiklių pasiekimo tarpinės ir
galutinės reikšmės:
Tarpinė
minimali
Galutinė minimali reikšmė
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2018
2023 m. pab.
m. pab.
„Bendras
rekonstruotų
arba
atnaujintų kelių ilgis“ (kodas
0
15
P.B.214), km
„Įdiegtos saugų eismą gerinančios
ir aplinkosaugos priemonės“ (kodas
1
2
P.S.342), vnt.
„Bendras naujai nutiestų kelių
0
0,79
ilgis“ (kodas P.N.508), km
Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos) turi
regiono plėtros tarybos sekretoriatui raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl
regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą,
nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų
regionų projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
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“ (toliau – Iš ES struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašas), kuris skelbiamas

ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su projektiniu
pasiūlymu savivaldybių institucijos turi pateikti:
1. Investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti
finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto
lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros
direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama ES
struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jeigu projektu siekiama
investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti ir jeigu
projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus
išlaidų suma, išskyrus (atėmus) šioms išlaidoms tenkantį pirkimo ir (arba) importo
pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos
supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius,
fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 eurų. Kartu
pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedai
– sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelės Excel formatu. Jeigu projektas yra
įtrauktas į regiono arba miesto integruotą teritorijų vystymo programą, investicijų
projekte turi būti išnagrinėta viena projekto įgyvendinimo alternatyva, nurodyta
integruotų teritorijų vystymo programoje. Jeigu projektas nėra įtrauktas į regiono
arba miesto integruotą teritorijų vystymo programą, investicijų projekte turi būti
išnagrinėtos ir palygintos ne mažiau kaip trys projekto įgyvendinimo alternatyvos,
atitinkančios Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priede „Minimaliai
privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal
investavimo objekto tipą“ numatytas alternatyvas:
1.1. Naujų inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų) statybos atveju:
1.1.1. naujų inžinerinių statinių statyba;
1.1.2. esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas;
1.1.3. inžinerinių statinių nuoma / panauda;
1.1.4. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje.
1.2. Esamų inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų) techninių savybių
gerinimo atveju:
1.2.1. inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas;
1.2.2. esamų inžinerinių statinių keitimas;
1.2.3. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje.
1.3. Jeigu projektams yra taikomi teisiniai, ekonominiai ir socialiniai apribojimai
ir dėl to investicijų projekte negali būti išnagrinėta bet kuri iš Aprašo 45.1.1 arba
45.1.2 papunktyje nurodytų projekto įgyvendinimo alternatyvų, turi būti
paaiškintos tokio pasirinkimo priežastys. Tuo atveju, jeigu nėra galimybės
išnagrinėti Aprašo 45.1.1.2–45.1.1.4 arba 45.1.2.2 ir 45.1.2.3 papunkčiuose
nurodytų alternatyvų, turi būti nagrinėjamos bent dvi 45.1.1.1 arba 45.1.2.1
papunktyje nurodytos alternatyvos, kurios skiriasi savo techniniais sprendimais.
Pareiškėjas savo nuožiūra gali nagrinėti ir kitas (papildomas) alternatyvas.
1.4. Investicijų projekte, kai numatoma vykdyti Aprašo 12.2 papunktyje numatytą
veiklą, turi būti pateiktas esamo eismo intensyvumo rekonstruojamo kelio (gatvės)
ruože arba planuojamo pasiekti eismo intensyvumo tiesiamo kelio (gatvės) ruože
vertinimas. Rekonstruojamo (tiesiamo) kelio (gatvės) ruožo vidutinis metinis paros
eismo intensyvumas (toliau – VMPEI) turi būti ne mažesnis kaip 100 automobilių
per parą. VMPEI nustatomas vadovaujantis Transporto srautų eismo intensyvumo

Teisės aktai,
kuriais
vadovaujantis turi
būti rengiamas
projektinis
pasiūlymas dėl
regiono projekto
įgyvendinimo
Projektinius
pasiūlymus pateikti
adresu:
Kontaktiniai
asmenys

skaičiavimo
metodika,
skelbiama
interneto
puslapyje
http://dspace.vgtu.lt/bitstream/1/1503/1/1420_Sivilevicius_Transporto_WEB.pdf.
1. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa;
2. Aprašas;
3. PFSA;
4. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Vilniaus regiono plėtros tarybai
Šventaragio g. 2,
LT-68296 Vilnius
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė:
Nijolė Pipaitė
Tel.: +370 5 271 8260,
El. paštas: nijole.pipaite@vrm.lt

Galutinė
projektinių
pasiūlymų
pateikimo data

Iki 2019 m. spalio 15 d.
Nauji projektai į regiono projektų sąrašą pagal patikslintą kvietimą teikti
projektinius pasiūlymus gali būti įtraukti ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Kita informacija

Kvietimo informaciją, projektinio pasiūlymo pildymui ir pateikimui reikalingas
formas galite rasti interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt ->Lietuvos
regionai -> Vilniaus apskritis -> Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus.

