KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
REZERVINIAM PROJEKTŲ SĄRAŠUI PAPILDYTI

PANEVĖŽIO

REGIONO

Vadovaudamiesi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų Panevėžio regiono projektų projektinių pasiūlymų pateikimo Panevėžio
regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Panevėžio regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarka, patvirtinta Panevėžio regiono plėtros tarybos 2010 m. lapkričio 23 d. sprendimu
Nr. R 2-88 (toliau – Projektinių pasiūlymų pateikimo ir apibendrinimo tvarka) bei Biržų rajono
savivaldybės administracijos 2012 m. rugsėjo 25 d. prašymu Nr. SN-1267 „Dėl kvietimų teikti
projektinius pasiūlymus rezerviniams projektų sąrašams papildyti”, kviečiame teikti projektinius
pasiūlymus Panevėžio regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę VP3-3.4-ŪM-04-R
„Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, rezerviniam sąrašui Nr. 51
papildyti.
Priemonės tikslas – mažinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas.
Pagal aprašą remiama veikla - viešosios paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir
(arba) rekonstravimas, pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir (arba) rekonstravimas
pagerinant jų energetines charakteristikas.
Galimi pareiškėjai, partneriai: projektus pagal priemonę gali įgyvendinti savivaldybės ar
jos institucijų įsteigti viešieji juridiniai asmenys (savivaldybės įstaigos ir viešosios įstaigos) arba šių
juridinių asmenų steigėjai, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos
nustatytas paramos teikimo sąlygas (išskyrus tuos atvejus, kai kreipiamasi dėl finansavimo pagal
Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis
2006–2008 metų programą ir mokykla yra įtraukta į 2008 metais rekonstruojamų mokyklų sąrašą
iki 2007 m. gruodžio 23 dienos). Projektai vykdomi be partnerių.
Projektas turi atitikti Stebėsenos komiteto patvirtintus bendruosius ir specialiuosius projektų
atrankos kriterijus.
Bendrieji projektų atrankos kriterijai (patvirtinti Stebėsenos komiteto 2007 m. gruodžio
21 d. nutarimu Nr. 1):
1. Projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos konkretaus prioriteto tikslą,
uždavinį, taip pat apima pagal konkretų prioritetą numatomas remti veiklas, sritis.
2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus.
3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje
nustatytus tikslus.
4. Projektas atitinka darnaus vystymosi politiką.
5. Projektas atitinka lyčių lygybės principus ir nediskriminavimo politiką.
6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikų
nuostatomis.
7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą
projektą.
8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų
finansavimo šaltinius.
9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.
Specialieji projektų atrankos kriterijai (patvirtinti Stebėsenos komiteto 2008 m.
rugpjūčio 11 d. protokoliniu sprendimu Nr. 7):
1. Renovuojami pastatai turi būti pastatyti iki Lietuvos Respublikos statybos normos RSN
143-92 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ įsigaliojimo (iki 1992 metų)*.

* Kadangi senos statybos normos, galiojusios iki 1992 m. turėjo žymiai prastesnius
energetinius reikalavimus pastatams (pastato atitvarų šiluminė varža buvo nepakankama, o tai
sąlygojo didelius šilumos energijos nuostolius), nebuvo skiriamas dėmesys efektyviam energijos
vartojimui, todėl tokius pastatus labiausiai reikia renovuoti.
2. Renovuojant pastatą, numatomos įgyvendinti priemonės turi būti pagrįstos energijos
vartojimo audito rekomendacijomis*.
* Auditas reikalingas įvertinti techniniu ir ekonominiu požiūriu pagrįsti pastato atnaujinimo
(modernizavimo, rekonstrukcijos, remonto) išlaidas, poreikį ir gaunamą efektą. Audito pagrindu
yra sudaromas investicinis projektas, kuriame sudaromi energijos vartojimo optimalūs efektyvumo
priemonių įdiegimo paketai.
3. Projektas turi atitikti Nacionalinės energetikos strategijos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 „Dėl Nacionalinės energetikos
strategijos patvirtinimo“, nuostatas*.
* Projektas atitinka Nacionalinės energetikos strategijos XX skyriaus 51.3 p. p., 51.6 p. p.
nuostatas. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Lietuvos energetikos ūkio kryptingo vystymo
siekiant užtikrinti energetinį saugumą, darnią sektoriaus plėtrą, konkurencingumą bei efektyvų
energijos vartojimą.
4. Visi projektai turi atitikti regiono plėtros planą. Taip pat projektas turi atitikti
savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo priemones. Jeigu tokio plano
nėra, turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto*.
* Kadangi ES struktūrinės paramos gali neužtekti visiems pareiškėjams, atitinkantiems šią
priemonę, šio kriterijaus pagalba atrenkami pastatai, kuriems labiausiai reikia renovavimo,
remiantis regionų ir savivaldybių strateginiais dokumentais.
Projektas turi atitikti priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą, kuris patvirtintas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 4-265 (Žin., 2008, Nr. 732839; Žin., 2008, Nr. 83-3323; Žin., 2008, Nr. 138-5477; Žin., 2009, Nr. 21-827; Žin., 2009, Nr.
51-2046; Žin., 2009, Nr. 88-3767; Žin., 2009, Nr. 110-4684; Žin., 2011, Nr. 18-896); Žin., 2011,
Nr. 103-4840).
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti vadovaujantis projektinio pasiūlymo regiono
projekto finansavimui iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
gauti forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr.
352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778; Žin., 2009, Nr. 22-853; Žin., 2010, Nr. 69-3446) bei Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtomis metodinėmis rekomendacijomis dėl
projektinio pasiūlymo regiono projekto finansavimui iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų gauti formos pildymo.
Projektiniai pasiūlymai Projektinių pasiūlymų pateikimo ir apibendrinimo tvarkoje nustatyta
tvarka turi būti pateikti Panevėžio regiono plėtros tarybai adresu: Respublikos g. 38, LT -35173,
Panevėžys iki 2012 m. spalio 22 d. Projektiniai pasiūlymai, gauti pasibaigus nurodytam terminui,
pripažintini pateiktais netinkamai.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Joną Streikų telefonu (8 45) 50 57 03,
elektroniniu paštu jonas.streikus@vrm.lt.

