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 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių
kultūros infrastruktūrą“ (toliau – Priemonė).
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas 2014–2020 m. laikotarpio Vilniaus
regiono projektų sąrašui Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 pagal Priemonę sudaryti.
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė

Galimi pareiškėjai

Remiamos veiklos

Bendrieji projektų
reikalavimai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programa.
Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas
Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų
pritrakimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose).
07.1.1-CPVA-R-305
„Modernizuoti
savivaldybių
kultūros
infrastruktūrą“.
Viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teise ir
pareigas įgyvendina savivaldybės taryba arba Ministerija, ir kurių
projektai įtraukti į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą
bei religinės bendruomenės ar bendrijos, kurių projektai įtraukti į
atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą.
Galimi partneriai yra viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.
Kultūros infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas tikslinėse
teritorijose gerinant ir užtikrinant paslaugų prieinamumą ir kokybę

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.

Specialieji atrankos
kriterijai

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)
1. Projektas turi atitikti Kultūros objektų aktualizavimo programos
nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka šį specialųjį atrankos
kriterijų, jei projekte numatomas tvarkyti kultūros infrastruktūros
objektas įgyvendina Kultūros objektų aktualizavimo programos IV
skyriaus 20–22 punktų nuostatas bei atitinka minėtos programos 23
punkte nustatytus bendruosius ir 25 punkte, arba 26 punkte, arba 27
punkte, arba 28 punkte, arba 29 punkte nustatytus specialiuosius
reikalavimus. Projektu atitiktis minėtų punktų nustatomas 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, patirtintą 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 atitinką 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.

Regionui numatytas
Europos Sąjungos
Lėšų limitas pagal priemonę Vilniaus regionui – 1.366.921,22 Eur.
struktūrinių fondų lėšų Lėšų limitas pagal priemonę Vilniaus miestui – 2.396.924,12 Eur.
limitas
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
Vilniaus regionas
Vilniaus miestas
Projektinių pasiūlymų
teikimo tvarka ir
forma

Projektinių pasiūlymų
priedai

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

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius (kodas
P.N.304)
Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.
Galutinės reikšmė 2023 m. pab.
1
1
0
0
Savivaldybių vykdomosios institucijos turi raštu pateikti projektinius
pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal formą, nustatytą
Tvarkos aprašo 1 priede ir paskelbtą ES struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt11 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 kuri paskelbta interneto
svetainėje www.esinvesticijos.lt (Optimalios projekto įgyvendinimo
alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, kuri paskelbta
interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, reikalavimai investiciniam
projektui netaikomi.
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. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014,
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus
rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p.1–78)
(toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014);
2. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programą, taisyklėmis, patvirtintomis 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“
(toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės);
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. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gegužės 22
d. įsakymu Nr. ĮV-326 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo

plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);
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“ (toliau – Kultūros objektų
aktualizavimo programa).

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 Surudo
Tel.: 8 5 2718206,
El. paštas: ana.surudo@vrm.lt

Projektinių pasiūlymų
dėl regiono projektų
įgyvendinimo
Netaikoma.
pateikimo tarpiniai
etapai bei finansavimo
apimčių limitai
Galutinė projektinių
pasiūlymų pateikimo
2016 m. rugsėjo 16 d.
data
Atnaujinto kvietimo informaciją, projektinio pasiūlymo pildymui ir
pateikimui reikalingas formas galite rasti interneto svetainėje
Kita informacija
www.lietuvosregionai.lt
Lietuvos regionai > Vilniaus apskritis > Taryba > Kvietimai.

