Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano projekto
pastabų derinimo lentelė
Eil. Pastabą
Nr. pateikusi
institucija

1.

2.

3.

4.

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija,
2015-09-16
raštas Nr.
(21.1.381)SD-5826

1) Priemonių plano 6 ir 7 lentelėse
socialinio būsto fondo plėtrai
numatyta bendra lėšų suma
neatitinka 8 lentelėje nurodytos
sumos.

Atsižvelgta

2) Priemonių plano 6 lentelėje
nurodyta paraiškos sudarymo data
2018 m. neatitinka PFSA sąlygos,
kad sutartys turi būti sudarytos
2016.

Atsižvelgta

Ūkio
ministerija,
2015-09-18
raštas Nr.
(19.4-52)-34944
Švietimo ir
mokslo
ministerija,
2015-09-22
raštas Nr. SR4292
Žemės ūkio
ministerija,
2015-09-30
raštas Nr.2D4572(12.97)

Pastabų ir pasiūlymų nėra.

-

Regioninės
plėtros
departamento
prie VRM
Klaipėdos
apskrities
skyriaus
argumentai
Patikslinta
informacija
Priemonių plano
8 lentelėje
„Veiklų grupių
suvestinė“.
Patikslinta
informacija
Priemonių plano
6 lentelėje „Lėšų
paskirstymas
pagal Veiksmų
programos
įgyvendinimo
plano priemones
(tūkst. Eur)
(numatomos
sudaryti projektų
finansavimo
sutartys,
pamečiui)“.
-

Pastabų nėra.

-

-

Pastabos

Regioninės
plėtros
departamento
prie VRM
Klaipėdos
apskrities
skyriaus pozicija

Planuojant priemones, atsižvelgti į Bus atsižvelgta
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020
metų programos 8.2.3 dalyje „M07.
Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“
apibrėžtas sąlygas

Bus atsižvelgta,
priemonių planą
papildant
projektais, kai
derinimui bus
gautas projektų

Planuojant priemonės
įgyvendinimui reikalingas lėšas,
vadovautis paramos lėšų limitų
regionams skaičiavimo metodika,
patvirtinta Žemės ūkio ministro
2015 m. liepos 27 d. įsakymu Nr.
3D-605.

5.

Aplinkos
ministerija,
2015-10-08
raštas Nr. (151)-D8-7382

Atsižvelgta

Vadovaujantis PFSA projektu,
Bus atsižvelgta
galimi pareiškėjai yra savivaldybių
administracijos arba regionų atliekų
tvarkymo centrai, todėl VšĮ
„Gargždų švara“ negali būti
pareiškėju.
Priemonė Nr. 1.2.1.8.5
Bus atsižvelgta
„Visuomenės informavimas atliekų
prevencijos ir tvarkymo
klausimais“ gali būti įgyvendinama
tik kartu su kitomis pagal priemonę
Nr. 05.2.1-APVA-R-008
numatytomis remti veiklomis.
Turi būti pasiekta pagal PFSA
Neatsižvelgta
projektą Klaipėdos regionui
nustatyta rodiklio P.S.329 „Sukurti
/pagerinti atskiro komunalinių atliekų
surinkimo pajėgumai, tonos/metai“
reikšmė – 18.960 tonų (regiono plėtros
plano projekte numatyta bendra
rodiklių reikšmė – 18.958 tonos).

Patikslinti projektų trukmę,
numatant, kad projektai pagal
priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008
turi būti baigti iki 2018 m.
pabaigos.

Atsižvelgta

Pagal 05.5.1-APVA-R-019
priemonę „Kraštovaizdžio
apsauga“ kvota Klaipėdos regionui
yra patikslinta – regionui numatyta
skirti iki 2.159.629 Eur Europos
Sąjungos lėšų.

Atsižvelgta

finansavimo
sąlygų aprašo
projektas
Papildyta
priemonių plano
1 lentelė
„Priemonės, joms
įgyvendinti
reikalingų lėšų
poreikis ir
finansavimo
šaltiniai (Eur)“.
Informacija bus
patikslinta iki
kito regiono
plėtros tarybos
posėdžio.
Informacija bus
patikslinta iki
kito regiono
plėtros tarybos
posėdžio.
Įvertinus pagal
priemonę
1.1.1.1.12
numatytą pasiekti
rodiklio P.S.329
reikšmę, regionui
nustatyta siektina
minimali rodiklio
reikšmė yra
viršijama.

Patikslintas
projektų
1.2.1.8.1,
1.2.1.8.7,
1.2.1.8.8
užbaigimo
terminas.
Patikslinta
informacija
priemonių plano
1 lentelėje
„Priemonės, joms
įgyvendinti
reikalingų lėšų
poreikis ir
finansavimo

Projektai pagal 05.3.2-APVA-R014 priemonę „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų ir tvarkymo
sistemų renovavimas ir plėtra,
įmonių valdymo tobulinimas“ turi
siekti stebėsenos rodiklių, kurie
patvirtinti aplinkos ministro 2014
m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D11050.
Pagal 05.3.2-APVA-R-014
priemonę projektai LEZ teritorijoje
nefinansuojami.

Bus atsižvelgta

Tikėtina, kad projektų sutartys bus
pasirašytos ne anksčiau kaip 2016
m.

Atsižvelgta

Galimi pareiškėjai ir projekto
vykdytojai yra vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įmonės, galimi
partneriai yra savivaldybių
administracijos.

Atsižvelgta

Investicijos turi būti paskirstytos
atsižvelgiant į regionui skirtą kvotą
ir paramos intensyvumą pagal
projekto veiklas.

Bus atsižvelgta

Bus atsižvelgta

šaltiniai (Eur)“.
Stebėsenos
rodikliai bus
patikslinti iki
kito regiono
plėtros tarybos
posėdžio.

Informacija bus
patikslinta iki
kito regiono
plėtros tarybos
posėdžio
Patikslinta
projekto 1.2.1.6.7
sutarties
pasirašymo data
priemonių plano
1 lentelėje
„Priemonės, joms
įgyvendinti
reikalingų lėšų
poreikis ir
finansavimo
šaltiniai (Eur)“.
Patikslinta
projektų
1.2.1.5.16,
1.2.1.5.17,
1.2.1.5.18,
1.2.1.5.23,
1.2.1.6.7,
1.2.1.6.8 ir
1.2.1.6.12
informacija
priemonių plano
1 lentelėje
„Priemonės, joms
įgyvendinti
reikalingų lėšų
poreikis ir
finansavimo
šaltiniai (Eur)“.
Informacija bus
patikslinta iki
kito regiono
plėtros tarybos
posėdžio

6.

7.

Energetikos
ministerija,
2015-10-09
raštas Nr.
(10.9-12)32719

Sveikatos
apsaugos
ministerija,
2015-10-12
raštas Nr.
(11.1.3-20)108970

Įgyvendinant projektus pagal
05.1.1-APVA-R-007 priemonės
„Paviršinių nuotekų sistemų
tvarkymas“ projektų finansavimo
sąlygų apraše nustatytus
reikalavimus, iki 2018 m. pabaigos
Klaipėdos regionas turi pasiekti
šiuos rodiklius su numatyta
6.202.808,65 eurų kvota: P.S. 328
– 153 ha, P.N. 028 – 5 proc.

Atsižvelgta

Atsižvelgiant į tai, kad ne visos
regiono savivaldybės yra
parengusios savivaldybių
atsinaujinančių išteklių energijos
naudojimo plėtros veiksmų planus,
siūloma regiono plėtros plane
numatyti finansavimą šių planų
rengimui.

Bus atsižvelgta

1.2.2. Uždavinyje „Įdiegti aplinkos
gerinimo ir aplinkos apsaugos
priemones, padidinti energijos
vartojimo efektyvumą,
atsinaujinančių išteklių naudojimą“
nėra įvardyti finansavimo šaltiniai.

Bus atsižvelgta

Kitame etape, papildant planą
sveikatos srities projektais,
Klaipėdos regiono socialinės ir
ekonominės būklės analizė turėtų
būti papildyta sveikatos situacijos
analize su konkrečiais išskirtų
problemų rodikliais, nurodant,
kokio pokyčio siekiama.

Bus atsižvelgta

Patikslinta
informacija
Priemonių plano
1 lentelėje
„Priemonės, joms
įgyvendinti
reikalingų lėšų
poreikis ir
finansavimo
šaltiniai (Eur)“, 2
lentelėje ir 4
lentelėje
„Projektams
priskirti produkto
vertinimo
kriterijai“.
Bus atsižvelgta,
kai bus paskelbti
ministerijos
kuruojamų
regioninio
planavimo būdu
įgyvendinamų
priemonių
įgyvendinimo
planai ir projektų
finansavimo
sąlygų aprašų
projektai.
Bus atsižvelgta,
kai bus paskelbti
ministerijos
kuruojamų
regioninio
planavimo būdu
įgyvendinamų
priemonių
įgyvendinimo
planai ir taps
žinomos regionui
skirtos ES
paramos kvotos.
Regiono
socialinės ir
ekonominės
būklės analizė
bus papildyta iki
kito regiono
plėtros tarybos
posėdžio.

8.

Susisiekimo
ministerija,
2015-10-12
raštas Nr. 23910(131)

Atsižvelgiant į tai, jog ministerija
planuoja patvirtinti jungtinę
priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609
ir Nr. 08.4.2-CPVA-R-626
„Pirminės asmens ir visuomenės
sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas“ ir dar vieną
regioninę priemonę Nr. 08.4.2ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos
skatinimas regioniniu lygiu“ į
Klaipėdos regiono plėtros planą
turėtų būti įtraukta ir priemonė Nr.
08.4.2-ESFA-R-630.
Pastabų ir pasiūlymų nėra.

Bus atsižvelgta

-

Priemonių planas
bus papildytas
projektais, kai
bus paskelbti
ministerijos
kuruojamų
priemonių PFSA
projektai.
Regiono plėtros
planas, papildant
naujai
planuojama
priemone, bus
patikslintas iki
kito regiono
plėtros tarybos
posėdžio.

-

