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DĖL KVIETIMO TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS DĖL REGIONO PROJEKTŲ
ĮGYVENDINIMO PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ 09.1.3-CPVA-R-725
„NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d.
įsakymu Nr. V-1074 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725
priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“ buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
įgyvendinimo priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“
(toliau – Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Priemonės aprašas).
Vadovaudamiesi Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų
projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto 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“, 4 punktu,
kviečiame teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę
Marijampolės regiono projektų sąrašui sudaryti.
Veiksmų
programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė
Galimi
pareiškėjai ir
partneriai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa1
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“2
„Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“2
09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“2
Galimas pareiškėjas – Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos ir (arba)
neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos 3.
Galimas (-i) partneris (-iai) – viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.
Partnerio įtraukimo į projektą būtinumas turi būti pagrįstas paraiškoje3.
Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik viešieji juridiniai asmenys.
Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai

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 p.;
1
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arba atstovybės4.
Investicijos į savivaldybės nuosavybės teise priklausančią neformaliojo vaikų
švietimo infrastruktūrą (techninės kūrybos ir meno, gamtamokslines, muzikos,
dailės, teatro, sporto mokyklas ir būrelius, kitą infrastruktūrą, skatinančią
kūrybiškumą, sveiką gyvenseną, saugų elgesį kelyje)5.
1. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto
konkretaus uždavinio įgyvendinimo rezultato pasiekimo ir turi būti 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 lyčių lygybės ir
nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas turi būti suderinamas su ES
konkurencijos politikos nuostatomis.
5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu turi būti pajėgūs tinkamai ir
laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitikti 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
teritorijoje (Lietuvos Respublikoje)6.
1. Projektas, kurio metu numatoma vykdyti Priemonės aprašo 11 punkte numatytą
veiklą turi atitikti Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. birželio 2 d.
įsakymu Nr. V-485 „Dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų
plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.4 papunktyje nurodytą priemonę „Sudaryti
prielaidas švietimo ir kitoms įstaigoms organizuoti vaikams stovyklas vasaros ir
kitų mokinių atostogų metu, gerinti neformaliojo vaikų švietimo aplinką ir turtinti
ugdymo bazę, infrastruktūrą, vykdyti kitas fizinio aktyvumo skatinimo priemones“;
2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos
sprendimu. Laikoma, kad projektas atitinka regiono plėtros planą, jei projekto
pareiškėjas, projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane
nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto veiklas, o finansavimo dydis
neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo
dydžio pagal kiekvieną iš finansavimo šaltinių7.
Lėšų limitas Marijampolės regionui – 1.609.406,00 Eur8.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali sudaryti daugiau nei 85
proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti
prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų)9.

Priemonės aprašo 14 p.;
Priemonės aprašo 11 p.;
6
Priemonės aprašo 15 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“ 66 p.;
7
Priemonės aprašo 16 p.;
8
Priemonės aprašo 9.1 p.;
9
Priemonės aprašo 29 p.;
4
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Marijampolės regionui nustatytos siektinos tarpinės ir galutinės stebėsenos rodiklių
reikšmės 10:
„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos
neformaliojo ugdymo įstaigos“
(rodiklio kodas P.N.723)
Tarpinė reikšmė 2018 m. Siektina minimali rodiklio
birželio 1 d.
reikšmė
0
3

1. Savivaldybių institucijos iki Regioninės plėtros departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyriaus (toliau – Sekretoriato) rašte
nurodytos datos turi pateikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų
įgyvendinimo pagal formą, nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, 1
priede, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt11.
Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybių institucijos, gavusios informaciją apie
sekretoriato paskelbtą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus, raštu ir
paskelbdamos informaciją savivaldybės interneto svetainėje informuoja apie tai
galimus pareiškėjus (pagal Priemonės aprašo 13 punktą, pareiškėjais pagal
Priemonę gali būti neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio
ugdymo mokyklos).
2. Savivaldybės institucija pateikia vieną projektinio pasiūlymo dėl regiono
projekto įgyvendinimo originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir
elektronines jo priedų versijas12.
Kartu su projektiniu pasiūlymu savivaldybių institucijos turi pateikti šiuos priedus:
Projektinių
pasiūlymų dėl 1. Investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti
finansavimą iš ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo
regiono
metodiką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jei
projektų
įgyvendinimo projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms
paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir
priedai
projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus
išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės
vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto
nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias
normas), viršija 300 000,00 Eur (tris šimtus tūkstančių eurų 00 ct). Kartu
pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedai
– sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų
lentelės Excel formatu.
Investicijų projekte, pareiškėjas pagal vykdomų veiklų pobūdį, turi įvertinti šias
projekto įgyvendinimo alternatyvas:
1.1. vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamų pastato techninių ir
funkcinių savybių pagerinimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios
projekto įgyvendinimo alternatyvos:
1.1.1. esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas;
1.1.2. esamo pastato pardavimas ir naujo, reikalingas technines ir funkcines
charakteristikas turinčio pastato įsigijimas;
1.1.3. įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms ir funkcinėms veiklos
charakteristikoms užtikrinti.
1.2. vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamo pastato bendrojo ploto
padidinimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto
Priemonės aprašo 22.2 p.;
Priemonės aprašo 38 p.;
12
Tvarkos aprašo 5 p.;
10
11

įgyvendinimo alternatyvos:
1.2.1. esamo pastato bendrojo ploto padidinimas;
1.2.2. optimizavimas;
1.2.3. trūkstamų patalpų nuoma / panauda.
1.3. vertinant projekto investavimo objekto tipą – naujų įrenginių įsigijimas arba
esamų įrenginių pakeitimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios
projekto įgyvendinimo alternatyvos:
1.3.1. naujų technologijos A įrenginių įsigijimas / esamų įrenginių pakeitimas į
technologiją A;
1.3.2.naujų technologijos B įrenginių įsigijimas / esamų įrenginių pakeitimas į
technologiją B;
1.3.3. įrenginių nuoma;
1.3.4. kooperacija.13

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

Pastaba. Visi tarpiniai skaičiavimai su formulėmis turi būti pateikti sąnaudų ir
naudos analizės rezultatų lentelėje / skaičiuoklėje, kad būtų užtikrintas skaičiavimų
atsekamumas. Turi būti naudojama aktuali lentelės / skaičiuoklės versija bei
naudojamos aktualios konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos
(žalos)
komponentų
įverčių
reikšmės,
kurios
skelbiamos
http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-dokumentai/.
1. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų
projektų atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas 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“;
2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V1074 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros
tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.
Marijampolės regiono plėtros tarybai
Vytauto g. 28,
LT-68296 Marijampolė

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės
apskrities skyriaus vyr. specialistės:
Agnė Norutė
Tel. / Faks.: 8 343 91240, el. p. agne.norute@vrm.lt
Kristina Jakavonienė
Tel.: 8 343 50250, Faks.: 8 343 91240, el. p. kristina.jakavoniene@vrm.lt
Aistė Kazlauskienė
Tel.: 8 343 91352, Faks.: 8 343 91240, el. p. aiste.kazlauskiene@vrm.lt

13

Priemonės aprašo 38 p.
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Netaikoma

2017 m. kovo 20 d.

Kvietimo informaciją, projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo
pildymui ir pateikimui reikalingas formas galite rasti interneto svetainėje
www.lietuvosregionai.lt: Lietuvos regionai > Marijampolės apskritis > Taryba >
Kvietimai

Vedėjas

Kristina Jakavonienė, tel. (8 343) 50250, el. p. kristina.jakavoniene@vrm.lt

Evaldas Ulevičius

