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DĖL PATIKSLINTO KVIETIMO TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS DĖL
REGIONO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO
„SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO
PRIEMONĘ NR. 08.1.2-CPVA-R-408 „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA“
Informuojame, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 29 d. įsakymu Nr.
A1-73 buvo pakeistas priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ (toliau –
Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas)4.
Pakeitus Priemonės aprašą, sudaryta galimybė regione patikslinti kvietimą teikti
projektinius pasiūlymus pagal Priemonę. Marijampolės regione sutaupytos ir nesuplanuotos ES
fondų lėšos pagal Priemonę – 36.924,46 eurai.
Vadovaudamiesi Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų
projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas)2 11 punktu, kviečiame teikti
projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę.
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Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa3
Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu 4
Padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų
grupėms4
08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“4

Galimi pareiškėjai
Remiamos veiklos

Savivaldybių administracijos. Projektai įgyvendinami be partnerių5
Naujų pastatų statyba arba esamų (ne socialinio būsto paskirties) pastatų ar

„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A1-525 „Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir
kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“;
2
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“;
3
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m.
rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397;
4
Priemonės „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. A1-525 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
Nr. 1 patvirtinimo“, 1. p.;
5
Aprašo 13 p.;
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patalpų pritaikymas socialinio būsto paskirčiai, taip pat gyvenamųjų namų,
butų pirkimas, jų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Visi projektai turi
atitikti Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros veiksmų plano6 7 ir 8
punktuose nurodytus uždavinius ir remiamas veiklas7
Bendrieji projektų 1. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno veiksmų programos
reikalavimai
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)8
Specialieji atrankos 1. Projektai, priklausomai nuo juose numatytų įgyvendinti veiklų pobūdžio,
kriterijai
atitinka Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros veiksmų plano 7 punkte
nurodytus uždavinius ir IV skyriuje nurodytus projektų reikalavimus; taip
pat vertinama, ar projektai prisideda siekiant Savivaldybių socialinio būsto
fondo plėtros veiksmų plano V skyriuje nurodytų laukiamų rezultatų9;
2. Projektai atitinka regiono plėtros plano nuostatas10
Regionui
ES fondų lėšų limitas Marijampolės regionui – 2 861 603,00 Eur 11
numatytas Europos
Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšų limitas
Finansavimo
Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro iki 85 proc. visų
intensyvumas
tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Pareiškėjai privalo prisidėti prie
projektų finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti
projektų išlaidų12
Regionui
Marijampolės regionui nustatytos siektinos stebėsenos rodiklių pasiekimo
nustatytos siektinos tarpinės ir galutinės reikšmės13:
stebėsenos rodiklių
Tarpinė minimali
Galutinė minimali
Rodiklio pavadinimas
pasiekimo tarpinės
reikšmė 2018 m. pab. reikšmė 2023 m. pab.
ir galutinės
Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių
6
66
reikšmės
būstų skaičius (P.S.362)
Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros 2015–2020 metais veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A1-192;
7
Aprašo 11 p.
8
Aprašo 14 p. ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (Toliau – Taisyklės) 66 p.;
9
Aprašo 15.1 p.;
10
Aprašo 15.2 p.;
11
Lėšų limitas pagal priemonę numatytas Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros 2015–2020 metais veiksmų plane,
patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A1-192 ir
Aprašo 9.2 p.;
12
Aprašo 29 p;
13
Aprašo 21 p.;
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Projektinių
pasiūlymų teikimo
tvarka ir forma

Projektinių
pasiūlymų priedai

Teisės aktai,
kuriais
vadovaujantis turi
būti rengiamas
projektinis
pasiūlymas dėl
regiono projekto
įgyvendinimo
Tvarkos aprašo 6 p.;
Aprašo 34.1 p.;
16
Aprašo 34.2 p.
14
15

1. Savivaldybių administracijos iki Regiono plėtros tarybos sekretoriato
kvietime teikti projektinius pasiūlymus nustatytos datos pateikia regionų
plėtros tarybos sekretoriatui projektinius pasiūlymus dėl regionų projektų
įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą
Tvarkos apraše. Kartu su projektiniais pasiūlymais savivaldybių
administracijos turi pateikti:
1.1. investicijų projektus, parengtus pagal Investicijų projektų, kuriems
siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar)
valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą Viešosios įstaigos
Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. 2014/8-337 ir paskelbtą ES struktūrinių fondų interneto
svetainėje www.esinvesticijos.lt, bei atsižvelgiant į Projektų taisyklių 671
punktą ir į Aprašo 24 punkte nurodytą reikalavimą. Visai savivaldybei
prašomų skirti investicijų sumai rengiamas vienas investicijų projektas,
išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija, baigusi įgyvendinti
projektą, teikia naują projektinį pasiūlymą, kurio vertė viršija Projektų
taisyklių 671 punkte nurodytą sumą;
1.2. sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės
rezultatų lenteles, parengtas pagal formas, nustatytas Projekto optimalios
įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos,
patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d.
posėdžio sprendimu (protokolo Nr. 35) ir paskelbtos ES struktūrinių fondų
interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, 4 ir 5 prieduose.
2. Savivaldybės institucija pateikia vieną projektinio pasiūlymo originalą ir
jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir elektronines jo priedų
versijas. Jei projektinis pasiūlymas pateikiamas pasirašytas kvalifikuotu
elektroniniu parašu, skenuotos kopijos neteikiamos14.
1. Investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems
siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar)
valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą Viešosios įstaigos
Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. 2014/8-337 ir paskelbtą ES struktūrinių fondų interneto
svetainėje www.esinvesticijos.lt, bei atsižvelgiant į Projektų taisyklių 67
punktą ir į Aprašo 24 punkte nurodytą reikalavimą. Visai savivaldybei
prašomų skirti investicijų sumai rengiamas vienas investicijų projektas15;
3. Sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės
rezultatų lentelės, parengtos pagal formas, nustatytas Projekto optimalios
įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos,
patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d.
posėdžio sprendimu (protokolo Nr. 35) ir paskelbtos ES struktūrinių fondų
interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, 4 ir 5 prieduose16.
1. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d.
įsakymas Nr.1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr.
1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
patvirtinimo“ ;
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m.

rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. A1-525 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo Nr. 1 patvirtinimo”;
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m.
balandžio 9 d. įsakymas Nr. A1-192 „Dėl savivaldybių socialinio būsto
fondo plėtros 2015–2020 metais veiksmų plano patvirtinimo”.
Projektinius
Marijampolės regiono plėtros tarybai
pasiūlymus pateikti Vytauto g. 28,
adresu:
LT-68296 Marijampolė
Kontaktiniai
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vyr.
asmenys
specialistės:
Agnė Norutė
Tel.: 8 343 91255, el. p. agne.norute@vrm.lt
Kristina Jakavonienė
Tel.: 8 343 91240, el. p. kristina.jakavoniene@vrm.lt

Projektinių
pasiūlymų dėl
regiono projektų
įgyvendinimo
pateikimo tarpiniai
etapai bei
finansavimo
apimčių limitai
Galutinė
projektinių
pasiūlymų
pateikimo data
Kita informacija

Ingrida Švabauskienė
Tel.: 8 343 50250, el. p. ingrida.svabauskiene@vrm.lt
Netaikoma.
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Kvietimo informaciją, projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto
įgyvendinimo pildymui ir pateikimui reikalingas formas galite rasti interneto
svetainėje www.lietuvosregionai.lt: Lietuvos regionai > Marijampolės
apskritis > Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus
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