Miesto inžinerinės infrastruktūros,
svarbios verslui finansavimo galimybės
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PRIEMONĖS PRISTATYMAS

Priemonės biudžetas – 10 mln. Eur. ES fondų lėšų. (finansavimo
intensyvumas 92,5 proc.)
Projektų atrankos būdas - valstybės projektų planavimas
Remiamos veiklos:
• apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas verslui;

• apleisto statinio konversija, pritaikant verslui;
• gamybinės ar komercinės zonos modernizavimas, kuriant
papildomus ar naujus ekonominės veiklos centrus ar stiprinant
esamus.
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PRIEMONĖS PRISTATYMAS
Teritorija:
• Tikslinės teritorijos (išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos m.);

• susietos teritorijos (funkciniais ryšiais susietos teritorijos, kuriose bus kuriamos darbo vietos
tikslinių teritorijų gyventojams).
• Tinkami pareiškėjai:
• Savivaldybių administracijos;
Galimi partneriai:
• biudžetinės įstaigos; viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas
įgyvendina valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga;

• privatūs juridiniai asmenys; privatūs juridiniai asmenys yra tinkami partneriai, kai tokio
juridinio asmens vieni iš dalininkų arba akcininkų yra valstybė arba savivaldybė ir juridinis
asmuo teikia viešąsias paslaugas, už kurių organizavimą atsakinga savivaldybė, arba tokio
juridinio asmens steigėjas ir visų akcijų savininkas yra savivaldybė ar valstybė, arba kai jie
yra pramonės parkų operatoriai ar laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovės.
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Veiksmų (projektų) atrankos į integruotas teritorijų vystymo programas kriterijai
•

I grupė – kai yra žinomas investuotojas (taikoma De minimis):

•

1. Finansinės naudos ir išlaidų santykio įvertinimas (maksimalus balas – 15)

•

2. Techninis projektas (1 balas)

•

II grupė, kai nėra žinomas investuotojas:

1. Vertinamas tikslinės teritorijos patrauklumas investuotojui (maksimalus balas – 9):
1.1. Darbo vietų trūkumas tikslinėje teritorijoje ir 45 min. kelionės atstumu nutolusiose teritorijose (maksimalus balas – 3).
•

Vertinamas skirtumas tarp faktinio ir siektino (80 proc.) užimtųjų skaičiaus tikslinėje teritorijoje ir 45 min. kelionės atstumu nuo tikslinės teritorijos.

1.2. Profesinių mokyklų absolventų skaičius tikslinėje teritorijoje ir 45 min. kelionės atstumu nutolusiose teritorijose (maksimalus balas – 3).
•

Vertinamas profesinių mokyklų, esančių tikslinėje teritorijoje arba nuo jos nutolusių 45 min. kelionės atstumu, inžinerinių specialybių absolventų
skaičius (n-1 metais).

1.3. LEZ ar PP išnaudojimo lygis tikslinėje teritorijoje ir 45 min. kelionės atstumu nutolusiose teritorijose (maksimalus balas – 3).
•

Vertinama, ar tikslinėje teritorijoje yra LEZ ar PP, jo parengtumas, užimtumas (10 ha laisvas plotas).

2. Finansinės naudos ir išlaidų santykio įvertinimas (maksimalus balas – 6).
3. Techninis projektas (1 balas)

Minimalus atrenkamo projekto balų skaičius – 8
Jeigu apskaičiuotas finansinės naudos ir išlaidų santykis yra mažesnis nei 1,2, projektas nėra traukiamas į prioritetinę eilę.
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DARBAI
• Kvietimas teikti projektų aprašymus – 2019 m. rugsėjis - VRM;
• Projektų aprašymų pateikimas VRM – savivaldybės administracija;
• Projektų aprašymų vertinimas, prioritetinės eilės sudarymas – VRM;
• Atrinktų projektų įtraukimas į ITVP – VRM, savivaldybės administracija, RPT;
• Įtraukto į ITVP projekto įtraukimas į RPP – RPT, savivaldybės administracija;
• Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus su IP – VRM;
• Projektinio pasiūlymo ir IP rengimas, pateikimas VRM – savivaldybės administracija;
• Projektinių pasiūlymų vertinimas, valstybės projektų sąrašo sudarymas – VRM;
• Kvietimas teikti paraiškas – CPVA;
• Paraiškos rengimas – savivaldybės administracija;
• Paraiškos vertinimas, finansavimo skyrimas – CPVA, VRM

• Sutarties sudarymas – savivaldybės administracija, CPVA (2020 gruodis)
• Projekto įgyvendinimas – savivaldybės administracija (2023 m. rugsėjis).
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TERMINAI
Kvietimas teikti
projektų aprašymus
2019-09

Veiksmų (projektų)
aprašymų pateikimas
VRM
21 d.

Vertinimas,
reitingavimas, veiksmų
(projektų) sąrašo
sudarymas
21 d.

Įtraukimas į ITVP
30 d.

Projektinių pasiūlymų
su IP pateikimas VRM
30 d.

Projektinių pasiūlymų
vertinimas
30 d.

Valstybės projektų
sąrašo sudarymas
14 d.

Kvietimas teikti
paraiškas
1 d.

Finansavimo skyrimas
14 d.

Sutarties sudarymas
21 d.
(2020-12-31)

Paraiškų vertinimas
60 d.
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AČIŪ

Rasa Tamulevičiūtė
VRM Regioninės politikos grupės patarėja
Tel. (8 5) 271 8911
el. p. rasa.tamuleviciute@vrm.lt
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