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 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“, 4 punktu, kviečiame
teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302
„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ (toliau – Priemonė).
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas 2014–2020 m. laikotarpio Vilniaus
regiono projektų sąrašui Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 pagal Priemonę sudaryti.
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė
Galimi pareiškėjai

Remiamos veiklos

Bendrieji projektų
reikalavimai

Specialieji atrankos
kriterijai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programa.
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos“.
„Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir
žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“.
05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo
objektus“.
Viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir
pareigas įgyvendina savivaldybės taryba;
Religinės bendruomenės ar bendrijos.
Regionų kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas ir
pritaikymas kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms,
ekonominėms, socialinėms ir panašioms reikmėms.
Projektas turi atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos 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“10 skirsnyje.
Projektas turi atitikti šiuos 2015 m. liepos 9 d. 20142020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto posėdyje Nr. 8
patvirtintus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.
1. Projektas turi atitikti Kultūros objektų aktualizavimo programos
nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka šį specialųjį atrankos
kriterijų, jei projekte numatomas tvarkyti kultūros paveldo objektas
įgyvendina Kultūros objektų aktualizavimo programos IV skyriaus 20

– 22 punktų nuostatas bei atitinka minėtos programos 23 punkte
nustatytus bendruosius ir 24 punkte nustatytus specialiuosius
reikalavimus. Projekto atitiktis minėtų punktų nuostatoms turi būti
vertinama pilna apimtimi, t. y. visiems atitinkamo punkto
papunkčiuose nustatytiems reikalavimams, kaip nurodoma Kultūros
objektų aktualizavimo programoje;
2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą Regiono
plėtros tarybos sprendimu. Laikoma, kad projektas atitinka šį
specialųjį atrankos kriterijų, jei projektiniame pasiūlyme nurodytas
projekto pareiškėjas, projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano
atitinkamoje priemonėje pateiktą informaciją, o finansavimo dydis
neviršija regiono plėtros plane nurodytos finansavimo sumos pagal
kiekvieną iš šaltinių;
3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą. Laikoma,
kad projektas atitinka šį specialųjį atrankos kriterijų, jei projektiniame
pasiūlyme ir projekto paraiškoje nurodytos projekto veiklos atitinka
savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamoje priemonėje
numatytą priemonės vykdytoją ir jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį.
ES fondų lėšos, dėl kurių siekiama pasirašyti sutartis Vilniaus
regione: 2016 m. – 355.200,00 Eur, 2017 m. – 827.300,00 Eur, 2018
Regionui numatytas
m. – 472.194,69 Eur.
Europos Sąjungos
ES fondų lėšos, dėl kurių siekiama pasirašyti sutartis Vilniaus mieste:
struktūrinių fondų lėšų
2017 m. – 1.2021.80,00 Eur, 2018 m. – 1.021.800,00 Eur.
limitas
Lėšų limitas pagal priemonę Vilniaus regionui – 1.654.694,69 Eur.
Lėšų limitas pagal priemonę Vilniaus miestui – 2.332.533,77 Eur.
Didžiausia galima projektų finansuojamoji dalis sudaro iki 85 proc.
visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Projekto vykdytojas ir (ar)
Finansavimo
partneris (-ai) privalo prisidėti prie projekto ne mažiau nei 15 proc.
intensyvumas
visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris
savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie
projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama suma.

Regionas/Miestas

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti
lankymui gamtos ir kultūros
paveldo objektai ir teritorijos
(kodas P.S.335)
Tarpinė reikšmė
2018 m. pab.

Vilniaus regionas
Vilniaus miestas
Projektinių pasiūlymų
teikimo tvarka ir
forma

Galutinė
reikšmė
2023 m. pab.

Numatomo apsilankymų
remiamuose kultūros ir gamtos
paveldo objektuose bei turistų
traukos vietose skaičiaus
padidėjimas (kodas P.B.209)
Galutinės
reikšmė 2023 m.
pab.

Galutinė reikšmė
2023 m. pab.
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Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti Regiono plėtros tarybai pagal
Tvarkos aprašo 1 priede nustatyta formą, paskelbtą 2014-2020 m.
Europos Sąjungos struktūrini fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Projektinių pasiūlymų
priedai

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

Savivaldybės institucija pateikia vieną projektinio pasiūlymo originalą
ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir elektronines jo priedų
versijas
Investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems
siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos
ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VŠĮ Centrinės
projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės
projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų
patvirtinimo“ (toliau – Investicijų projektų metodika), kuri paskelbta
ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su
investicijų projektu turi būti užpildyta sąnaudų ir naudos analizės
skaičiuoklė (Investicijų projektų metodikos dalis).
Pastaba. Visi tarpiniai skaičiavimai su formulėmis turi būti pateikti
sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės
rezultatų lentelėje/skaičiuoklėje, kad būtų užtikrintas skaičiavimų
atsekamumas. Turi būti naudojama aktuali lentelės/skaičiuoklės
versija bei naudojamos aktualios konversijos koeficientų reikšmės,
kurios
skelbiamos
http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodineinformacija/metodiniai-dokumentai/.
1. 20142020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programa,
patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr.
C92014) 6397;
2. 20142020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 5
prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės
„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas (Toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymų ĮV338;
3. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr.
1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);
4. 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
5. Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. ĮV-711 „Dėl Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020
metų programos patvirtinimo“;
6. Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos
struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintos 20142020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos

valdymo komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos finansų ministro
2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-376;
7. Kiti Priemonės apraše nurodyti dokumentai.
Projektinius
pasiūlymus pateikti
adresu:

Kontaktiniai asmenys

Vilniaus regiono plėtros tarybai
Šventaragio g. 2,
LT-68296 Vilnius
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vyr.
specialistė:
Ana Kurban-Špitaliova
Tel.: +370 5 27 87 54,
El. paštas: ana.kurban-spitaliova@vrm.lt

Galutinė projektinių
pasiūlymų pateikimo
data

2016 m. spalio 10 d.

Kita informacija

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

