KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS DĖL TAURAGĖS REGIONO
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAGAL
2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU
SKURDU“ 08.2.1-CPVA-R-908 PRIEMONĘ „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ
ATNAUJINIMAS“
Veiksmų programa

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa1

Prioritetas

8 prioritetas – Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

Uždavinys

8.2.1 konkretus uždavinys „Sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių
procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus“

Priemonė

08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

Priemonės tikslas

Priemonės tikslas – sumažinti gyvenamosios aplinkos kokybės
netolygumus,
skatinant socialinę bei ekonominę plėtrą tikslinėse
teritorijose.

Galimi
projektinių Savivaldybių vykdomosios institucijos2
pasiūlymų teikėjai
Galimi pareiškėjai

Savivaldybių administracijos3

Galimi partneriai

1. Viešosios įstaigos, kurių dalininkai – valstybė arba savivaldybė (toliau
– VšĮ).
2. Biudžetinės įstaigos.
3. Religinės bendrijos / bendruomenės, religiniai centrai.3

Remiamos veiklos

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu
Nr. C(2014)6397
2
Kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str.
3
Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – priemonės aprašo), patvirtinto 2015 m. spalio 21 d. Vidaus
reikalų ministro įsakymu Nr.1V-833, 15 punktas;
4
Priemonės aprašo 11 p.;
1



1. Atvirų viešųjų erdvių urbanistinės infrastruktūros pertvarkymas (viešo
naudojimo teritorijų, esančių pramonės, verslo ir kitose zonose
sutvarkymas; esamų viešųjų erdvių atnaujinimas, pritaikant renginiams,
poilsiui, laisvalaikiui, fizinio aktyvumo didinimui (pavyzdžiui, skverų,
aikščių, aikštynų, parkų sutvarkymas) ir kitiems tikslinės teritorijos
bendruomenės poreikiams; gyvenamosios aplinkos sutvarkymas šalia
daugiabučių gyvenamųjų namų ir pan.).
2. Apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų, kitos infrastruktūros ir
teritorijų konversija arba funkcionalumo didinimas (konversija ir (arba)
esamų, neefektyviai naudojamų visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus
privačios nuosavybės teise valdomus statinius) pritaikymas tikslinės
teritorijos bendruomenės poreikiams (taip pat ir pabėgėlių integracijai),
socialinei veiklai (laisvalaikio, užimtumo, bendruomenės renginių, mokymų
organizavimas, informacijos sklaida ir pan.), nevyriausybinių organizacijų
veiklai, smulkiajam verslui ir amatams). 4

2

Bendrieji
projektų Projektas turi atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
reikalavimai
finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 10 skirsnyje.
Specialieji
projektų Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:
atrankos kriterijai
1. Projektas turi būti vykdomas tikslinėje teritorijoje.5
2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros
tarybos sprendimu.
3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą.6
Regionui numatytas 1.586.971,007
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų ES fondų lėšos, dėl kurių 2016 metais turi būti pasirašytos projektų sutartys
lėšų limitas, Eur
– 1.586.971,00 Eur
Siektinos stebėsenos 1. Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus
rodiklių
pasiekimo savivaldybių centrus) (P.S.364)
tarpinės ir galutinės
reikšmės
Tauragės Tarpinė reikšmė 2018 m. pab. (m2) Galutinė reikšmė 2023 m. pab. (m2)
regione
14 132
70 658
2. Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo
vietovėse (P.S.365)8
Tarpinė reikšmė 2018 m. pab. (m2)
21

Galutinė reikšmė 2023 m. pab. (m2)
106

Projekto
finansavimas

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 92,5 proc. visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie
projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų (išskyrus Priemonės aprašo 33 punkte nurodytas išimtis).9

Teisės aktai, kuriais
vadovaujantis
turi
būti
rengiamas
projektinis
pasiūlymas
dėl
regiono
projekto
įgyvendinimo

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu
Nr. C(2014) 6397.
2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų
regionų projektų atrankos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas),
patvirtintas LR vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.
1V-893.
PASTABA: Šiame dokumente rasite projektinio pasiūlymo formą.

5

Tikslinė teritorija – regionų plėtros tarybų, vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.
1V–655, išskirti mažieji miestai ir kaimo vietovės, turintys nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių
centrus.
6
Priemonės aprašo 18 p.
7
Priemonės aprašo 9 p.
8
Priemonės aprašo 21 p.
9
Priemonės aprašo 32 p.
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3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d.
įsakymas Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas
ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų
vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.
Projektinių pasiūlymų 1. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba.
pateikimo
2. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas kompiuteriu.
reikalavimai
3. Projektinis pasiūlymas turi būti teikiamas pagal Tvarkos aprašo 1 priede
nustatytą formą.10
4. Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti pateikiamas, kai
yra parengti visi projektinio pasiūlymo priedai, nurodyti Tvarkos aprašo 1
priede nustatytoje formoje ir numatyti priemonės projektų finansavimo
sąlygų apraše. 11
5. Kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateikta:
5.1. savivaldybės tarybos sprendimas dėl apsisprendimo įgyvendinti
regiono projektą; 12
5.2. investicinis projektas, parengtas vadovaujantis Investicijų projektų,
kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės
paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ
Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. 2014/8-337;
5.3. sąnaudų naudos analizės rezultatų skaičiuoklė, parengta pagal formą,
nustatytą Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo
kokybės vertinimo metodikos, kuri paskelbta interneto svetainėje
www.esinvesticijos.lt, 4 priedą.13
6. Projektinio pasiūlymo teikėjas turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo
originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir elektronines jo
priedų versijas. 10
7. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas kartu su lydraščiu. Projektinis
pasiūlymas gali būti atsiųstas registruotu laišku, įteiktas kurjerio arba
pristatytas tiesiogiai. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas iki nurodyto
termino. Vėliau pristatytas projektinis pasiūlymas nebus registruojamas ir
nagrinėjamas.
Galutinė projektinių
pasiūlymų pateikimo
Tauragės regiono
plėtros tarybai data

2018 m. spalio 31 d.10

Tauragės regiono
plėtros tarybos

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės
apskrities skyrius

10

Tvarkos aprašo 5 p.
Tvarkos aprašo 6 p.
12
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administravimo Regioninės
plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų aprašo, patvirtinto Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 51V-3, 12.9.1 p.;
13
Priemonės aprašo 23 p.
11
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sekretoriato adresas,
kuriuo reikia teikti
projektinius
pasiūlymus

Vasario 16-osios g. 16, 72258 Tauragė, 202 kab.

Kontaktai

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės
apskrities skyriaus vyr. specialistai:
Asta Levickaitė,
tel. (8 446) 51 332, el. paštas asta.levickaite@vrm.lt
Severinas Bartašius,
Tel. (8 446) 51 336, el. paštas severinas.bartasius@vrm.lt

Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
Tauragės apskrities skyriaus vedėjas

Vidas Bičkus

