KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
Vadovaudamiesi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–
2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr.528 „Dėl atsakomybės ir
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programą”, 13.2 punktu ir 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 „Dėl Iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau – Tvarkos aprašas), 21 ir 211 punktais, kviečiame teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–
2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo
ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonę
„Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ (toliau – Priemonė).
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo
viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų siūlomų
bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašui sudaryti.
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė
Priemonės tikslas
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Remiamos veiklos

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas“
04.5.1 uždavinys „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką
transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“
04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto
priemonių parko atnaujinimas“
Pagerinti viešuoju (miesto ir priemiestinio) transportu teikiamų paslaugų
kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu
Savivaldybių administracijos, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybės
administraciją
Galimi partneriai yra pareiškėjų savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo
veiklą vykdančios įmonės, su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų
teikimo sutartys (Projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. 3421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518
priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Priemonės aprašas).
Nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas
regionuose.

Projektas turi atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Bendrieji
projektų
finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų
reikalavimai
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT) 10
skirsnyje.

Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus,
patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. spalio 28 d.
posėdžio nutarimu Nr. 44P-9.1(11) (Priemonės aprašo 18 p.):
1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros
2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 3 tikslo „Skatinti vietinio
(miestų ir priemiesčių) transporto sistemos darnumą“ 4 uždavinį „Skatinti
gyventojus naudotis viešuoju transportu ir didinti viešojo transporto
patrauklumą atnaujinant transporto priemones, gerinant viešojo transporto
infrastruktūrą, diegiant universalaus dizaino sprendimus, didinti
prieinamumą, diegti viešojo transporto pirmumo sistemas ir plačiau taikyti
Specialieji atrankos
ITS sprendimus“; laikoma, kad projektas atitinka šį atrankos kriterijų,
kriterijai
jeigu projektu bus prisidedama prie šio uždavinio įgyvendinimo.
2. Projektas turi atitikti Vilniaus regiono plėtros planą 2014–2020 m.,
patvirtintą Vilniaus regiono plėtros tarybos 2015 m. vasario 25 d.
sprendimu Nr. 51/1S-5 „Dėl Vilniaus regiono plėtros plano 2014–2020 m.
dalių tvirtinimo“ ir 2015 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 51/1S-22 „Dėl
Vilniaus regiono plėtros plano dalies „Priemonių planas“ tvirtinimo“;
laikoma, kad projektas atitinka šį atrankos kriterijų, jeigu projektas,
projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka regiono plėtros planą.
3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą, patvirtintą
savivaldybės tarybos sprendimu; laikoma, kad projektas atitinka šį
atrankos kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas
atitinka savivaldybės strateginį veiklos planą.
Regionui numatytas
Europos
Sąjungos Lėšų limitas su veiklos lėšų rezervu pagal priemonę Vilniaus regionui –
struktūrinių
fondų 455 126 Eur.
lėšų limitas
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai)
privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų
Finansavimo
tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
intensyvumas
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui
skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo
ir (arba) partnerio (-ių) lėšų.
„Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės“, vnt.
(P.S.325)
Minimali tarpinė reikšmė
Minimali galutinė reikšmė
2018 m. pab.
2023 m. pab.
Vilniaus regionas
0
2
Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti Vilniaus regiono plėtros tarybos
sekretoriatui pagal Tvarkos aprašo 1 priede nustatyta formą, paskelbtą
2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje
Projektinių pasiūlymų
www.esinvesticijos.lt.
teikimo tvarka ir
Savivaldybės vykdomoji institucija pateikia vieną projektinio pasiūlymo
forma
originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir elektronines jo
priedų versijas. Jei projektinis pasiūlymas pateikiamas pasirašytas
kvalifikuotu elektroniniu parašu, skenuotos kopijos neteikiamos.
Projektinių pasiūlymų Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos)
priedai
turi regiono plėtros tarybos sekretoriatui raštu pateikti projektinius

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

pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis
pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos
apraše, patvirtintame 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“ (toliau – Iš ES struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašas), kuris
skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, Teisės
aktų registre www.e-tar.lt. Kartu su projektiniu pasiūlymu savivaldybių
institucijos turi pateikti investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų
projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos
struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką,
patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014
m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų
rengimo metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt. Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas
investicijų projektas, taip pat jo priedas – sąnaudų efektyvumo analizės
rezultatų lentelė MS Excel formatu. Investicijų projekte turi būti
išnagrinėtos ir palygintos ne mažiau kaip trys projekto įgyvendinimo
alternatyvos, pasirinktos iš Investicijų projektų rengimo metodikos 4
priede pateiktoje lentelėje „Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti
projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal investavimo objekto tipą“ naujų
transporto priemonių įsigijimo projektams rekomenduojamų išnagrinėti
alternatyvų („naujų transporto priemonių įsigijimas“).
Atkreipiame dėmesį, kad turi būti naudojama aktuali lentelės/skaičiuoklės
versija bei naudojamos aktualios konversijos koeficientų bei socialinės –
ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės, kurios
skelbiamos www.ppplietuva.lt.
1. 20142020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programa,
patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr.
C(2014) 6397.
2. PAFT.
3. Tvarkos aprašas.
4. Priemonės aprašas.
5. Kiti Priemonės apraše nurodyti dokumentai.

Vilniaus regiono plėtros tarybai
pateikti Šventaragio g. 2,
LT-68296 Vilnius
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė:
Kontaktiniai asmenys Nijolė Pipaitė
Tel.: +370 5 271 82 06,
El. paštas: nijole.pipaite@vrm.lt
Galutinė projektinių
pasiūlymų pateikimo 2019 m. spalio 18 d.
data
Kvietimo informaciją, projektinio pasiūlymo pildymui ir pateikimui
reikalingas
formas
galite
rasti
interneto
svetainėje
Kita informacija
www.lietuvosregionai.lt ->Lietuvos regionai -> Vilniaus apskritis ->
Taryba -> Kvietimai
Projektinius
pasiūlymus
adresu:

