KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
Vadovaudamiesi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių,
patvirtintų LR 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“, 4 punktu, kviečiame teikti projektinius pasiūlymus 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.5.1-APVA-R-019
„Kraštovaizdžio apsauga“ (toliau – Priemonė) Vilniaus regiono projektų sąrašo I etapui.
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas 2014–2020 m. laikotarpio Vilniaus
regiono projektų sąrašui Nr. 05.5.1-APVA-R-019 pagal Priemonę sudaryti.
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė
Galimi pareiškėjai

Remiamos veiklos

Bendrieji projektų
reikalavimai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programa1
Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos2
Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio
arealų būklę3
05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“4
Savivaldybių administracijos, partneriai – valstybinių parkų
direkcijos5
1. Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas
arba keitimas savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose;
2. Etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose;
3. Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas
gamtinio karkaso teritorijose;
4. Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių (kaip apibrėžta šio
Aprašo 4 punkte) likvidavimas;
5. Kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų) tvarkymas.6

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.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m.
rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397
2
Ten pat.
3
Ten pat.
4
Priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 (Toliau – Aprašas)
5
Ten pat.
6
Ten pat.
1

Specialieji atrankos
kriterijai

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 (Taisyklių 411 punkte nustatytomis sąlygomis).7
1.
projektas, kurio metu numatoma vykdyti Aprašo 11.1–11.4
papunkčiuose nurodytas veiklas turi atitikti:
1.1.
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–
2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau –
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų
planas), 9.2.2, 9.2.3 ir 9.4.1 papunkčiuose nurodytus uždavinius ir įgyvendinti
bent vieną iš 2 priedo 6, 12, 15, 16, 33 punktuose nurodytą priemonę.
1.2. Regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos
sprendimu. Laikoma, kad projektas atitinka, jei projekto pareiškėjas ir projekto
veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją
apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o finansavimo dydis neviršija
regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio
pagal kiekvieną iš šaltinių.
2.
projektas, kurio metu numatoma vykdyti šio Aprašo 11.5.
papunktyje nurodytą veiklą, turi atitikti:
2.1.
Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 m. tvarkymo plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakymu
Nr. D1-578 „Dėl Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 m. tvarkymo plano
patvirtinimo“, 11 punkte nurodytą uždavinį ir priedo 4.2 papunktyje nurodytą
priemonę;
2.2. Regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos
sprendimu. Laikoma, kad projektas atitinka, jei projekto pareiškėjas ir projekto
veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją
apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o finansavimo dydis neviršija
regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio
pagal kiekvieną iš šaltinių.
Projektų, teikiamų finansuoti pagal šio Aprašo 11.2–11.3 papunkčius
veiklos turi atitikti Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–
2020 metų veiksmų plano 3 priede nustatytus reikalavimus (netaikoma, jeigu
kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso
teritorijoje projektas arba kraštovaizdžio formavimo pasienio teritorijoje
projektas, arba atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektas
parengtas iki kvietimo teikti projektinius pasiūlymus paskelbimo).
Pagal šio Aprašo 11.2–11.3 papunkčiuose nurodytas veiklas pateikti
savivaldybių projektai į regionų projektų sąrašą įtraukiami, jeigu juose
numatomi įgyvendinti sprendiniai atitinka savivaldybės lygmens ar vietovės
lygmens bendrųjų planų sprendinius.8

Regionui numatytas
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų
limitas

Lėšų limitas pagal priemonę Vilniaus regionui – 2 928 161 €.9
Vilniaus regionui skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, planuojant, kad I
etapo projektų sutartys bus pasirašytos 2017 m. I ketvirtį – 1 903 305 €10

Finansavimo
intensyvumas

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 procentus
visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris
privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 procentų
visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.11

Aprašo 10 skirsnis ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (Toliau – Taisyklės) 66 punktas
8
Aprašo 18-20 punktai
9
Aprašo 9.2 punktas
10
Aprašo 9.2 punktas
7

11

Aprašo 55 punktas

Vilniaus regionui nustatytos siektinos stebėsenos rodiklių pasiekimo
tarpinės ir galutinės reikšmės:12
Tarpinė
Galutinė minimali
minimali
Rodiklio pavadinimas
reikšmė 2023 m.
reikšmė 2018
pab.
m. pab.
Regionui nustatytos
siektinos stebėsenos
rodiklių pasiekimo
tarpinės ir galutinės
reikšmės

Projektinių pasiūlymų
teikimo tvarka ir forma

Kartu su projektiniu
pasiūlymu turi būti
pateikta
Teisės aktai, kuriais
vadovaujantis turi būti
rengiamas projektinis
pasiūlymas dėl regiono
projekto įgyvendinimo
Projektinius pasiūlymus
pateikti adresu:

Kontaktiniai asmenys
Galutinė projektinių

Teritorijų,
kuriose
įgyvendintos
kraštovaizdžio formavimo priemonės,
plotas, Ha (R.N.091)
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus
teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai
(P.S.338).
Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso
formavimo aspektais pakeisti ar
pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių
bendrieji planai (P.N.092)
Likviduoti kraštovaizdį darkantys
bešeimininkiai apleisti statiniai ir
įrenginiai (P.N.093)
Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos
žemės (P.N.094)
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Galimi projektinių pasiūlymų teikėjai - savivaldybių vykdomosios
institucijos turi pateikti projektinius pasiūlymus Vilniaus regiono plėtros
tarybai.13
Projektiniai pasiūlymai teikiami pagal formą, nustatytą Iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų
atrankos tvarkos aprašo, 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“ 1 priede.14
Pareiškėjas pateikia vieną projektinio pasiūlymo originalą ir jo priedus
bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir elektronines jo priedų versijas.15
Aprašo 61.1 – 61.10 punktuose nurodyti dokumentai16
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“.
Vilniaus regiono plėtros tarybai
Šventaragio g. 2,
LT-68296 Vilnius
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vyr.
specialistė Asta Kundavičienė
Tel.: +370 5 2718754,
El. paštas: asta.kundaviciene@vrm.lt
2016 m. rugpjūčio 7 d.17

Aprašo 31 punktas
Aprašo 61 punktas
14
Ten pat
15
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, 5 p.
16
Aprašo 61.1-61.10 punktai
12
13

pasiūlymų pateikimo data
I etapo Vilniaus regiono
projektų sąrašui sudaryti
Kita informacija

Kvietimo informaciją, projektinio pasiūlymo pildymui ir pateikimui
reikalingas
formas
galite
rasti
interneto
svetainėje
www.lietuvosregionai.lt
Lietuvos regionai > Vilniaus apskritis > Taryba > Kvietimai.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio
apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2016 m. liepos 7 d.
įsakymu Nr. D1-488, 61 punktas
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