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pakeitimo įstatymo projektas

Bendroji informacija
Įstatymo projektą teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Įstatymo projektas parengtas:
•siekiant nustatyti teisinio reguliavimo priemones, užtikrinančias didesnį nacionalinę regioninę
politiką įgyvendinančių subjektų (Vyriausybės, Vidaus reikalų ministerijos, regionų plėtros tarybų
savivaldybių) veiklos efektyvumą administruojant ir naudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų
paramą 2014–2020 metų finansiniu laikotarpiu;
•siekiant nustatyti teisinio reguliavimo priemones leidžiančias suderinti Regioninės plėtros įstatymo
nuostatas su Europos Sąjungos Reglamentų nuostatomis, nustatančiomis integruotų teritorinių
investicijų įgyvendinimą;
•Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės pateikto Lietuvos Respublikos regioninės
plėtros įstatymo 2, 8, 11, 12, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-635
nuostatas, kurioms Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikė savo išvadą 2013 m. rugsėjo 25 d.
nutarimu Nr. 868. Įstatymo projektu siūlomos nustatyti teisinio reguliavimo priemonės, didinančios
regionų plėtros tarybų vaidmenį.
Įstatymo projekto tikslas – padidinti regionų plėtros tarybų vaidmenį, veiklos efektyvumą
įgyvendinant nacionalinę regioninę politiką; padidinti nacionalinę regioninę politiką įgyvendinančių
subjektų veiklos efektyvumą administruojant ir panaudojant Europos Sąjungos finansinę paramą šios
paramos 2014–2020 metų programavimo laikotarpiu.

Regiono samprata (esmė)
• Patikslintas regiono apibrėžimas – aiškesnis
(savivaldybė – nėra regionas)
• Įgyvendinimo teritorijos atsiejamos nuo apskričių ir
savivaldybių (administracinių vienetų);
• Atsisakoma nuostatos, kad regioninės plėtros
planavimas atliekamas apskrityse (galimi
neadministraciniai planavimo regionai).

Nacionalinės regioninės politikos papildomos
priemonės (esmė)
Nauja įstatymo redakcija numato naujas/pakeistas priemones:

• Valstybės pagalbą (tiesioginė parama verslui) (galiojančioje
redakcijoje apribota probleminėmis teritorijomis ir regioninių
problemų turinčiais ūkio sektoriais);
• Tarptautinio bendradarbiavimo programas, kaip vieną iš
nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo būdų;
• Tikslinių teritorijų vystymo programų priemonių tiesioginį
finansavimą;
• Regioninės svarbos projektus.

Nustatomas naujas tikslinių teritorijų išskyrimo
reglamentavimas (esmė)
Šiuo metu vienintelis Regioninės plėtros įstatyme nustatytas tikslinės teritorijos tipas
yra „probleminė teritorija“, išskiriama Vyriausybės. Naujas reglamentavimas sudarys
sąlygas išskirti tikslines teritorijas, kurios nėra probleminės teritorijos ir gali apimti
mažesnes valstybės teritorijos dalis (gyvenamąją vietovę ar jos dalį) ir leis nustatyti
nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemones, skirtas konkrečioms
gyvenamosioms vietovėms ar jų dalims, pagal šių vietovių specifiką. Pagal siūlomus
keitimus, tikslines teritorijas galės išskirti:
• savivaldybės – miestų ar kitų gyvenamųjų vietovių dalis;
• regionų plėtros tarybos – kaimo gyvenamąsias vietoves ir mažuosius miestus;
• Vidaus reikalų ministerija – miestus (didesnius kaip 6 tūkst. gyv. arba turinčius
savivaldybės centro statusą).
• Vyriausybė – visą savivaldybę ar regioną (kaip probleminę teritoriją). Pastaba –
Komiteto tikslintame projekte Vyriausybės įgaliojimai apriboti (probleminės
teritorijos yra 2007-2013 m. jau išskirtos teritorijos).

Planavimo dokumentų pokyčiai
Galiojanti redakcija
• 7 straipsnis. Regioninės plėtros
planavimo dokumentai
• 1. Nacionalinei regioninei politikai
įgyvendinti rengiami:
• 1) regionų plėtros planai;
• 2)
regionų
socialinių
ir
ekonominių skirtumų mažinimo
programa; probleminių teritorijų
plėtros programos.

Nauja redakcija
8 straipsnis. Regioninės plėtros planavimo
dokumentai
1. Nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti
rengiami ir tvirtinami:
1) valstybės lygmens regioninės plėtros
planavimo dokumentai: regionų socialinių ir
ekonominių skirtumų mažinimo programa ir
probleminių teritorijų plėtros programos;
2) regiono lygmens regioninės plėtros
planavimo
dokumentai – regionų plėtros
planai;
3) gyvenamųjų vietovių, jų dalių ar grupių

lygmens regioninės plėtros planavimo
dokumentai – tikslinių teritorijų vystymo
programos.

Regioninės svarbos projektas (esmė)
•

•
•

•

Tai projektas:
Atitinkantis Vyriausybės nustatytus kriterijus (minimalius reikalavimus pagal
tipą: teritorinės aprėpties, darbo vietų, investicijų ir pan.) ir skiriamas
įgyvendinti regiono plėtros plane nustatytus regiono plėtros tikslus ir
uždavinius.
Projektus regioninės svarbos projektais pripažins regionų plėtros tarybos.
Siekiama paskatinti didesnių, kelioms savivaldybėms svarbių projektų, tarp
jų ir privačių investuotojų lėšomis įgyvendinamų ekonominių ar ekonominės
infrastruktūros projektų, planavimą ir koordinavimą regiono lygiu.
Apibrėžus tokius projektus, nustačius jų sampratą, galės būti taikomos
papildomos tokių projektų įgyvendinimo skatinimo priemonės. Pavyzdžiui,
skirstant Europos Sąjungos finansinę paramą taikomi specialieji ar
prioritetiniai atrankos kriterijai, supaprastintos teritorijų planavimo ar
valstybinės žemės nuomos procedūros.

Nauji regionų plėtros tarybų įgaliojimai - 6
15 straipsnis. Regionų plėtros tarybos ir jų įgaliojimai
7. Regiono plėtros taryba:
<...>
4) teikia siūlymus Vidaus reikalų ministerijai ir regiono savivaldybių taryboms dėl tikslinių teritorijų
išskyrimo kriterijų nustatymo <...>;
5)teikia siūlymus <...> regiono savivaldybių taryboms ir Vidaus reikalų ministerijai dėl šių institucijų
pagal kompetenciją išskirtų tikslinių teritorijų vystymo programų priemonių nustatymo ir šių
programų vykdymo;
<...>
9) pripažįsta regionų socialinės, ekonominės plėtros bei infrastruktūros projektus regioninės svarbos
projektais;
10) sprendžia dėl regioninės svarbos projektų rengimo ir šių projektų įgyvendinimo koordinavimo
būdų;
11) svarsto pasiūlymus ir priima sprendimus dėl atstovavimo regionui tarptautinėse regionų
bendradarbiavimo organizacijose ir dėl bendradarbiavimo su kitų valstybių regionais;
12) nustato tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijus ir pagal juos išskiria tikslines teritorijas;

Nustatomi savivaldybių įgaliojimai – naujas str.
16 straipsnis. Savivaldybių tarybų ir administracijų vykdomųjų institucijų įgaliojimai
1. Savivaldybių tarybos:
1) deleguoja savivaldybės tarybos narius į regiono plėtros tarybą;
2) teikia siūlymus regiono plėtros tarybai dėl savivaldybėje numatomų vykdyti regiono socialinės ir
ekonominės plėtros bei infrastruktūros projektų įtraukimo į regiono plėtros tarybos Vidaus reikalų
ministerijos nustatyta tvarka sudaromus ir tvirtinamus siūlomų finansuoti projektų sąrašus;
3) teikia siūlymus regiono plėtros tarybai dėl savivaldybėje numatomų vykdyti socialinės ir
ekonominės plėtros bei infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais;
4) pagal kompetenciją nustato tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijus ir pagal juos išskiria tikslines
teritorijas;
5) teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka parengtas
savivaldybės tarybos išskirtų tikslinių teritorijų vystymo programas.
2. Savivaldybių administracijos vykdomosios institucijos:
1) šio įstatymo nustatytais atvejais kartu su Vidaus reikalų ministerija rengia probleminių teritorijų
plėtros programas ir tikslinių teritorijų vystymo programas;
2) dalyvauja įgyvendinant probleminių teritorijų plėtros programas ir tikslinių teritorijų vystymo
programas;
3) pagal kompetenciją įgyvendina regiono socialinės ir ekonominės plėtros bei infrastruktūros
projektus.

Regionų plėtros tarybų veiklos finansavimas (esmė)

• Skiriami asignavimai regionų plėtros tarybų
tarptautinio
bendradarbiavimo
veiklai
(administruoja VRM);
• Regiono plėtros tarybos pirmininkui ir jo
pavaduotojui atlyginama už darbą (išskyrus
atvejus, kai šias pareigas eina merai ar jų
pavaduotojai, kurie negali gauti kito atlyginimo).

LRS pasiūlymai dėl naujos Įstatymo koncepcijos (2
straipsnis) (esmė)
•

•

•
•
•
•

3. LRV pavedama iki 2015 m. birželio 1 d. patvirtinti naujos redakcijos Lietuvos
regioninės plėtros įstatymo koncepciją ir iki 2015 m. lapkričio 1 d. pateikti Lietuvos
Respublikos Seimui jos pagrindu parengtą Lietuvos regioninės plėtros įstatymo
naują redakciją bei kitų įstatymų ir teisės aktų projektus pagal šias nuostatas:
Regioninė politika orientuojama į konkurencinių pranašumų vystymą (regioninių
verslo klasterių kūrimo iniciatyvų, regiono sumanios specializacijos-regioninių
inovacijų sistemų, žmogiškųjų išteklių regionų reikmėms ir pan.);
pertvarkoma Lietuvos strateginio planavimo sistema, pagal regionų plėtros planus
koordinuojamos regione atliekamos viešosios investicijos;
regionai gali nesutapti su apskritimis;
Regionų plėtros tarybos įgyja juridinio asmens statusą ir joms pavaldžias
agentūras;
Regionų plėtros tarybos savarankiškai disponuoja finansiniais ištekliais savo
veiklai.

Kodėl Įstatymą reikia priimti dabar?
• Paskutinį kartą Įstatymas iš esmės keistas 2007 m., 2010 m. atlikti pakeitimai
dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo. Per tą laiką atlikta nemažai
įstatymų ir teisės aktų pakeitimų, todėl atsirado kolizijų ir spragų, kurios
apsunkina Įstatymo įgyvendinimą.
• ES finansinės paramos panaudojimą reglamentuojantys teisės aktai neapima
visų reikalingų pakeisti Įstatymo nuostatų (dėl regioninės svarbos projektų,
tarptautinio bendradarbiavimo finansavimo, atlyginimo RPT pirmininkams ir
kt.)
• ES finansinės paramos panaudojimą reglamentuojantys teisės aktai įsigalios
2014-10-01, atsiras prieštaravimų. Galimos skirtingos interpretacijos ir teisiniai
ginčai.
• Reikia pradėti rengti naują Regioninės plėtros įstatymo koncepciją. 2017 m. jau
prasidės darbai, susiję su pasirengimu 2020–2027 m. finansiniam laikotarpiui.
• Naujos koncepcijos Regioninės plėtros įstatymo rengimas leis išgryninti
Lietuvos regioninės politikos viziją.

Regioninė politika 2014 – 2020 m.

PS,VP ir TT išskyrimas

• Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis – pavirtinta EK 2014-06-20.
• Veiksmų programa patvirtinta – vakar 2014-09-08.
• FM dar derina su ministerijomis PAFT ir VPAT, nuo kurių priklauso kiti VRM teisės
aktai.
• 2014-06-18 VRM patvirtino tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijus ir principus (mažų
ir vidutinių miestų) (įsigalioja 2014-10-01);
• 2014-06-19 VRM išskyrė tikslines teritorijas (mažų ir vidutinių miestų) (įsigalioja
2014-10-01);
• 2014-07-09 Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė Integruotai teritorijos
vystymo programai (projektui).
• 2014-07-11 VRM patvirtino Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
įgyvendinimo gaires (įsigalioja 2014-10-01).
• 2014 – 08-27 VRM patvirtino Regionų plėtros planų metodikos pakeitimus.
• Nuo 2014-10-01 (įsigaliojus teisės aktams) savivaldybės galės pateikti ministerijų
išvadoms ir tvirtinimui VRM integruotas teritorijų vystymo programas

Regioninių projektų rengimas
• Parengti regionų plėtros planų rengimo metodikos pakeitimai,
pagal kuriuos Regionų plėtros tarybos sudarinėja pirminius
regioninių priemonių sąrašus.
• Liepos 1 d. parengtas regionų projektų atrankos tvarkos aprašo
projektas, paskelbtas VRM tinklalapyje, laukiame LRV sprendimų
(dėl PAFT ir VPAT).
• Rengiami VRM priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai.
• Liepos 29 d. regionų plėtros taryboms išsiųsti raštai dėl
regioninių priemonių kvotų (SAM,SADM,ŪM, VRM, AM; kitų
ministerijų KM, ŠMM,ŽŪM,SM, EM – kvotų nėra)

TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS (ES LĖŠOS, LITAIS)
Patvirtinta LRV 2014 02 19 nutarimu Nr. 172
Vidaus reikalų ministerija
Aplinkos ministerija
Energetikos ministerija
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Kultūros ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Sveikatos apsaugos ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija
Ūkio ministerija
Žemės ūkio ministerija
Susisiekimo ministerija
Iš viso
Procentais nuo ES struktūrinės paramos

2007–2013
1.188.605,20
158.174,70
16.579,40
152.970,00
50.702,70
149.464,00
340.845,00
428.080,00
2.485.421,00
10,5

2014-2020
1.304.091,1
885.000,00
14.000,00
130.000,00
231.903,59
170.000,00
268.000,00
20.000,00
155.550,00
453.041,20
3.631.586
15,1

VRM priemonės – 1304 mln.Lt
1. Daugiafunkciniai centrai – VP 229,5 mln. Lt (Vilniaus DC, Klaipėdos
DC ir Lazdynų DC)
2. Didžiųjų miestų infrastruktūros priemonė – RP 480 mln. Lt
3. Vidutinių ir mažų miestų infrastruktūros priemonė – RP 340 mln. Lt
4. Pereinamojo laikotarpio teritorijų (probleminių teritorijų)
infrastruktūros pr. – RP 16 mln. Lt.
5. Pereinamojo laikotarpio teritorijų (REAC) infrastruktūros pr. – VP 25
mln. Lt.
6. Mažų miestų ir gyvenv. infrastruktūros priemonė – RP 165 mln. Lt
7. PAGD priemonė – VP 15 mln. Lt
8. ESF priemonė savivaldybėms – RP 14 mln. Lt

VRM NUMATOMOS PANAUDOTI LĖŠOS 2014 IR 2015 M.
2007-2013 m. laikotarpis
2014 m.
2015 m.

2014-2020 m. laikotarpis
2014 m.
2015 m.

VISO : 1106,9 mln. Lt
Viso
2014 m.

2015 m.

Europos
regioninės
plėtros fondas

216,4

95,6

0

60,3

216,4

155,9

Europos
fondas

88,4

77,4

5,0

19,0

93,4

96,4

-

-

-

-

61,0

59,8

-

-

-

-

46,3

42,4

94,0

57,0

94,0

57,0

6,5

4,1

-

-

6,5

4,1

-

-

30,0

143,7

30,0

143,7

405,3

234,1

35,0

223,0

547,6

559,3

socialinis

Europos kaimynystės ir
partnerystės
priemonės
Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos
programa

Europos
teritorinio
bendradarbiavimo
tikslo
Lietuvos
ir
Lenkijos programa
Išorės sienų fondas
Europos
gražinimo
fondas
Vidaus saugumo fondas
Iš viso

BF – 7,5% VB – 240 mln. Lt, VRM – 70 mln. Lt (1)
•
•
•
•
•

•

•
•
•

I. variantas. Atsižvelgiant į LRV kanceliarijos pasiūlymą diferencijuoti valstybės biudžeto
bendrą finansavimą regioninių VRM priemonių projektams
Priemonei skiriamos bendro finansavimo valstybės biudžeto (VB) lėšos – 7,5 proc.
Kvota regionui – ES subsidija + 7,5 proc. VB lėšų:
Iki 2015 m. gruodžio 31 d. pasirašytoms finansavimo sutartims VB bendro finansavimo
intensyvumas – 10 proc.
Iki 2016 m. gruodžio 31 d. pasirašytoms finansavimo sutartims VB bendro finansavimo
intensyvumas – 9 proc.
Vėlesnių pasirašytų finansavimo sutarčių bendro finansavimo VB lėšos priklauso nuo šių
lėšų likučio ir nepriklauso nuo sutarčių pasirašymo datos. Kiekvienam regionui (sąrašui) šis
intensyvumas gali būti skirtingas.
Principas netaikomas „facing out“ priemonėms, nes joms finansavimo sutarčių pasirašymas
per numatytą periodą (2015-2016 m.) turi būti baigtas.
Tikslas – paspartinti (motyvuojant) lėšų įsisavinimo procesus, ypač pradiniu laikotarpiu,
kuris, kaip rodo praktika, dėl procedūrinių priežasčių užtrunka palyginti labai ilgai.
Problemos – papildomas darbas agentūrai, vykdant proceso stebėseną ir perskaičiuojant
priemonėms tenkantį (pagal regionus) skirtingą VB bendro finansavimo intensyvumą nuo
2017 m.

VB BF II variantas
•

•

•
•
•
•

Bendrojo finansavimo dalis skiriama ne iš karto skiriant finansavimą projektui, tačiau
priklausomai nuo įgyvendinimo rezultatų kompensuojama dalis įgyvendinus projektą.
Tokiu atveju projekto įgyvendinimo sutartyje nurodoma tik ES SF finansuojama dalis (iki
85 proc.) ir savivaldybės bendrasis finansavimas (ne mažiau 15 proc.).
Valstybės biudžeto lėšos planuojamos ministerijos asignavimuose ir savivaldybėms
skiriamos įgyvendinus projektus, kompensuojant dalį savivaldybių skirto bendrojo
finansavimo lėšų. Panaši sistema naudojama Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
programose kompensuojant dalį bendrojo finansavimo išlaidų Lietuvos partneriams.
Privalumai:
Galima nustatyti skirtingą bendrojo finansavimo lygį (pvz. 5-10 proc.) priklausomai nuo
projektų įgyvendinimo efektyvumo ir rezultatų
Sprendimas dėl bendrojo finansavimo skyrimo iš valstybės biudžeto priimamas pagal
realiai vykdomo/įvykdyto projekto progresą ir rezultatus.
Trūkumai: Reikia sukurti atskirą tvarką. Papildomų žmogiškųjų išteklių poreikis

2014-2020 M.
10 PRIORITETO
,,VISUOMENĖS POREIKIUS
ATITINKANTIS IR
PAŽANGUS VIEŠASIS
VALDYMAS“ UŽDAVINIAI:

1. Padidinti valdymo orientaciją į rezultatus
2. Padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą
3. Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų
atitikimą visuomenės poreikiams
4. Pagerinti verslo reguliavimo aplinką
5. Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje
UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI – BEVEIK 520 MLN. Lt ESF.

PAGAL 10 PRIORITETĄ
NUMATOMI FINANSUOTI
SAVIVALDYBIŲ PROJEKTAI (I):
10 prioriteto
uždaviniai

Numatomos finansuoti savivaldybių iniciatyvos

1 uždavinys:
Padidinti
valdymo
orientaciją į
rezultatus

Projektai, skirti didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą:
- veiksmai, susiję su bendrųjų ir specialiųjų funkcijų efektyvumo didinimu
savivaldybių institucijose ir joms pavaldžiose viešojo valdymo institucijose (f-jų
vykdymo vertinimas, standartizavimas, centralizavimas, reikalingų IS diegimas,
tobulinimas);
- veiksmai, susiję su veiklos organizavimo savivaldybių institucijose ir joms
pavaldžiose viešojo valdymo institucijose tobulinimu: kokybės vadybos sistemų,
projektų/procesų valdymo diegimas;

3 uždavinys:
Pagerinti
visuomenei
teikiamų
paslaugų
kokybę, didinant
jų atitikimą
visuomenės
poreikiams

Projektai, skirti gerinti paslaugų ir aptarnavimo kokybę savivaldybių institucijose
ir joms pavaldžiose viešojo valdymo institucijose:
- vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis matavimai, aptarnavimo
kokybės tyrimai; šiems tyrimams atlikti reikalingų įrankių diegimas;
- paslaugų ir aptarnavimo kokybę gerinančių priemonių kūrimas, vykdymas, pvz.,
paslaugų teikimo optimizavimas, piliečių chartijų rengimas, vieningos asmenų
konsultavimo praktikos diegimas, paslaugas teikiančių savivaldybių institucijų
darbuotojų mokymai;

PAGAL 10 PRIORITETĄ
NUMATOMI FINANSUOTI
SAVIVALDYBIŲ PROJEKTAI (II):

10 prioriteto
uždaviniai
5 uždavinys:
Pagerinti
žmogiškųjų
išteklių valdymą
valstybinėje
tarnyboje

Numatomos finansuoti savivaldybių iniciatyvos

Projektai, skirti tobulinti personalo valdymą organizacijoje:
- pažangių personalo valdymo priemonių kūrimas, diegimas (pvz., mentorystės,
nepiniginio motyvavimo, darbuotojų grįžtamojo ryšio užtikrinimo sistemos);
- kompetencijomis grįsto valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo
modelio taikymui užtikrinti reikalingų veiklų vykdymas, pvz. institucijai reikalingų
kompetencijų nustatymas, aprašymas, trūkstamų kompetencijų, mokymo poreikio
identifikavimo, darbuotojų atrankos, vertinimo, karjeros planavimo tobulinimas.

KAS NAUJA 20142020 m. ?
Finansuotini projektai, jų veiklos
- finansuojami darbuotojų mokymai tiek, kiek jie reikalingi konkretiems pokyčiams,
prisidedantiems prie atitinkamo prioriteto uždavinio, įgyvendinti (nebebus finansuojami
organizacijos lygmens projektai, skirti tenkinti visus organizacijoje nustatytus darbuotojų
mokymo poreikius);

1. Keičiasi požiūris
dėl investavimo į
darbuotojų
kompetencijas
(mokymus)

-

numatoma finansuoti nacionalinio lygmens (centralizuotus) valstybės tarnautojų mokymo
projektus, atitinkančius Valstybės tarnautojų mokymo strategijoje nustatytus prioritetinius
mokymo tikslus ir tikslines grupes.

2. Keičiasi požiūris
dėl investavimo į IS

Griežtesni reikalavimai projektų parengtumui: iki projekto įtraukimo į valstybės/regionų
projektų sąrašą - galimybių studijų ir /ar investicijų projektų taikant sąnaudų naudos
analizės metodą parengimas;

3. Keičiasi požiūris
dėl investavimo į
strateginio
planavimo
tobulinimą
savivaldybėse

Nebebus finansuojamas savivaldybių strateginio planavimo dokumentų rengimas.
Planuojama finansuoti centralizuotą projektą, kurio metu būtų stiprinamos strateginio
planavimo dokumentams parengti reikalingos savivaldybių darbuotojų kompetencijos;

4. Nebebus finansuojamas teritorijų planavimo dokumentų rengimas.

2014-2020 m. ES Struktūrinės paramos
paskirstymas regionams

VRM priemonės
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
projektams, planuojamiems įgyvendinti pagal priemonę,
skirtą kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti su problemomis
susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių viešąją
infrastruktūrą, numatoma skirti iki 80,2 mln. Lt ES
fondų lėšų: Pastovioji dalis miestui: 50 mln. Lt, likusi dalis - pagal
gyventojų skaičių mieste (pagal Statistikos departamento
duomenis 2013 m. sausio 1 d.)

Miestas
Klaipėda

Finansavimas
Gyventojų
Gyventojų
(ES fondų lėšos),
skaičius
dalis
mln. Lt
158541
13,30%
80,2

TIKSLINĖS TERITORIJOS
Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektams, planuojamiems
įgyvendinti pagal priemonę, skirtą kompleksiškai atnaujinti savivaldybių
centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų) viešąją infrastruktūrą,
numatoma skirti iki 24 220 933 Lt ES fondų lėšų:

Lėšų paskirstymo principas - proporcingai tikslinės
teritorijos (miesto) gyventojų skaičiui (pagal Statistikos
departamento duomenis 2014 m. sausio 1 d.)
Tikslinė
Gyventojų Gyventojų Finansavimas (ES
teritorija
skaičius
dalis
fondų lėšos), Lt
Šilutė
17002
7,11%
24.220.933,00

Pereinamojo laikotarpio teritorijos
Skuodo rajono savivaldybės administracijos projektams, planuojamiems
įgyvendinti pagal priemonę, skirtą probleminių teritorijų plėtrai (phasing out),
numatoma skirti iki 924 466 Lt ES fondų lėšų:
Lėšų paskirstymo principas - proporcingai tikslinės teritorijos
savivaldybės gyventojų skaičiui (pagal 2011 m. visuotinio gyventojų
surašymo duomenis)
Probleminė
teritorija
Skuodo rajono
savivaldybė

Gyventojų
skaičius

20591

Gyventojų
dalis

5,60%

Finansavimas (ES
fondų lėšos), Lt

924.466,00

Mažieji miestai ir gyvenvietės
Klaipėdos apskrities savivaldybių administracijų projektams, planuojamiems
įgyvendinti pagal priemonę, skirtą kompleksiškai atnaujinti 1-6 tūkst.
gyventojų turinčių gyvenamųjų vietovių (išskyrus savivaldybių centrus),
miestelių ir kaimų bendruomeninę infrastruktūrą, numatoma skirti iki 24,511
mln. Lt ES fondų lėšų:
Lėšų paskirstymo principas:
1. Vadovaujantis koncentracijos principu nustatoma minimali ES fondų lėšų subsidijos projektui
vertė - 2,5 mln. Lt
2. Maksimali ES fondų lėšų subsidijos projektui vertė apskaičiuojama: max projekto vertė =
2,5+gyventojų skaičius/1000 (milijonais Lt)
Gyventojų skaičius įvertinamas remiantis 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis
3. Maksimali ES fondų lėšų subsidija gyvenamosioms vietovėms, 2007-2013 m. gavusioms paramą
pagal kaimo diversifikavimo priemonę apskaičiuojama: subsidija = max projekto vertė-2007-2013
m. gauta subsidija
Tinkamų gyvenamųjų vietovių
Regionas
skaičius, vnt.
ES fondų lėšų limitas, Lt
Klaipėdos
15
24.511.000,00

• Iki 2014 m. lapkričio 17 d. Klaipėdos regiono
plėtros taryba turi nustatyti atrankos kriterijus ir
atrinkti 1-6 tūkst. gyventojų turinčias gyvenamąsias
vietoves, į kurias bus investuojama 2014-2020 m.
laikotarpiu.
• Apie kitų ministerijų administruojamų priemonių
lėšų paskirstymo principus ir numatytą finansavimą
Klaipėdos regionui 2014-2020 m. laikotarpiu
Klaipėdos regiono plėtros taryba buvo informuota
2014 m. liepos 27 d. raštu 1D-5413 „Dėl asignavimų
paskirstymo regionams“

Ačiū už dėmesį!

