KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
2014–2020 M. ŠIAULIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠUI SUDARYTI
PAGAL 05.3.2-APVA-R-014 PRIEMONĘ „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR
PLĖTRA, ĮMONIŲ VALDYMO TOBULINIMAS“
2018-04-11 Nr. AM-014-02
Šiauliai
1. Veiksmų programa, prioritetas,
uždavinys, jo įgyvendinimo priemonė

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (toliau – Veiksmų programa), patvirtinta
Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397
5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
5.3.2 konkretus uždavinys „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos
efektyvumą“
05.3.2-APVA-R-014 priemonė „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra,
įmonių valdymo tobulinimas“

2. Galimi pareiškėjai ir partneriai,
nustatyti atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų
apraše

Galimi pareiškėjai yra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės (savivaldybių paskirti viešieji ir (ar) regioniniai
vandens tiekėjai, turintys vandens tiekėjo licencijas), galimi partneriai yra savivaldybių administracijos. Atsakomybė
už projekto įgyvendinimą tenka pareiškėjui.

3. Remiamos veiklos, nustatytos
atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų
apraše

Remiamos šios veiklos:
1. geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
2. geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
3. nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
4. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
5. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija.

4. Bendrieji projektų reikalavimai,
nustatyti atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų
apraše

Bendrieji reikalavimai yra šie:
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 moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo)
principus, projekto įgyvendinimas turi būti suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.
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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 (Projektų 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“ (toliau – Projektų taisyklės), 411 punkte
nustatytomis sąlygomis).
5. Veiksmų programos stebėsenos
komiteto patvirtinti specialieji projektų
atrankos kriterijai, nustatyti atitinkamos
Veiksmų programos priemonės projektų
finansavimo sąlygų apraše

Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2015 m. vasario 10 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-1.1(3),
2017 m. gruodžio 14 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-8(30) ir skelbiamus 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt:
1. pareiškėjas turi turėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos. Vertinama, ar pareiškėjas turi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
licenciją, išduotą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos:
1.1. jei projektinio pasiūlymo teikimo metu pareiškėjas neturi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
licencijos, kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateiktas savivaldybės tarybos sprendimas dėl įpareigojimo
pareiškėjui ne vėliau kaip iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos kreiptis į Valstybinę kainų ir
energetikos kontrolės komisiją dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos gavimo;
1.2. jei paraiškos teikimo metu pareiškėjas neturi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos, kartu su
paraiška turi būti pateikta prašymo išduoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją kopija;
1.3. jei pareiškėjas iki paraiškos vertinimo pabaigos negauna geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
licencijos, paraiška atmetama.
2. projektas turi prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 „Dėl geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos patvirtinimo“, 24 punkte numatytos vizijos ir (ar) 26
punkte numatyto bent vieno tikslo įgyvendinimo (taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų
rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“,
„Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar)
nauja statyba“. Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. vasario 1 d. LRV nutarimu Nr. 88 patvirtinta Vandenų srities plėtros
2017–2023 metų programa, kuri įsigaliojo 2017 m. vasario 10 d., šis kriterijus taikomas projektams, kurie atrinkti iki
2017 m. vasario 9 d.). Vertinama, ar projektas prisideda prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–
2015 metų plėtros strategijos 24 punkte numatytos vizijos ir (ar) 26 punkte numatyto bent vieno tikslo įgyvendinimo:
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2.1. tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumą ir gerinti jų kokybę;
2.2. tikslas – siekti apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.
3. projektas ir jo veiklos turi atitikti šių dokumentų nuostatas:
3.1. savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą (taikoma veikloms
„Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių
rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų
valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“). Vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje
nurodytos projekto veiklos atitinka savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros plano įgyvendinimo priemones (gyvenamosios vietovės atitiktis).
3.2. regiono plėtros planą (taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“,
„Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų surinkimo tinklų
rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija“). Vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir
projekto paraiškoje projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano atitinkamoje priemonėje pateiktą informaciją apie
priemonės vykdytoją ir jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį.
4. projektas turi prisidėti prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d.
įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano
patvirtinimo”, 17 punkte nustatyto uždavinio ir 17.2 papunktyje nustatytos priemonės įgyvendinimo (taikoma veiklai
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija“). Vertinama, ar projektas prisideda
prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos 17 punkte nustatyto uždavinio – didinti geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių veiklos efektyvumą, teikiamų paslaugų kokybę ir 17.2 papunktyje nustatytos
priemonės – vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų inventorizaciją – įgyvendinimo.
5. Projektas turi prisidėti prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos
patvirtinimo“, 79 punkte nurodyto tikslo ir 80.1 papunktyje nustatyto uždavinio, įgyvendinimo (taikoma veikloms
„Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių
rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų
valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“. Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. vasario 1 d. LRV nutarimu Nr.
88 patvirtinta Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programa, kuri įsigaliojo 2017 m. vasario 10 d., šis kriterijus
taikomas projektams, kurie atrinkti nuo 2017 m. vasario 10 d.). Vertinama, ar projektas prisideda prie Vandenų srities
plėtros 2017–2023 metų programos 79 punkte nurodyto tikslo ir 80.1 papunktyje numatyto uždavinio – plėtoti ir
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renovuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūrą – įgyvendinimo.
Pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą nefinansuojami projektai, įgyvendinami gyvenamosiose
vietovėse, turinčiose iki 200 gyventojų.
6. Regionui numatytas Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų limitas, nustatytas
atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų
apraše

14 297 528,99 Eur (veikloms, nurodytoms priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.1–11.4 papunkčiuose)
888 192,39 Eur (veiklai, nurodytai priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.5 papunktyje)

7. Regionui nustatytos siektinos
stebėsenos rodiklių pasiekimo tarpinės ir
galutinės reikšmės, nustatytos atitinkamos
Veiksmų programos priemonės projektų
finansavimo sąlygų apraše

Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 23.1–23.5 papunkčiuose nurodytų rodiklių siekiama, vadovaujantis
aprašo lentelėje Nr. 4 regionui nustatytomis tarpinėmis ir galutinėmis stebėsenos rodiklių reikšmėmis. Turi būti
pasiekta ne mažesnė reikšmė, nei nurodyta lentelėje. Rodikliai, nustatyti aprašo 23.6–23.7 papunkčiuose, turi būti
nurodyti paraiškoje ir yra apskaičiuojami projekto vykdytojo taip, kaip nurodyta Veiksmų programos stebėsenos
rodiklių skaičiavimo apraše.
Lentelėje Nr. 4 Šiaulių regionui nurodytos reikšmės:
- Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais
(skaičius) (P.N.050) (tarpinė reikšmė 2018 m. pab. – 0, galutinė reikšmė 2023 m. pab. – 2 044);
- Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo
vandens gerinimo įrenginių (skaičius) (P.N.051) (tarpinė reikšmė 2018 m. pab. – 0, galutinė reikšmė 2023 m. pab. –
2 862);
- Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) (P.N.053) (tarpinė
reikšmė 2018 m. pab. – 0, galutinė reikšmė 2023 m. pab. – 1 431);
- Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo
įrenginiais (GE)(P.N.054) (tarpinė reikšmė 2018 m. pab. – 0, galutinė reikšmė 2023 m. pab. – 2 658);
- Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km (P.S.333) (tarpinė reikšmė 2018 m. pab. – 0,
galutinė reikšmė 2023 m. pab. – 41).
Fizinis priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 11.5 papunktyje nurodytos veiklos įgyvendinimo rodiklis –
inventorizuotų geriamojo vandens tiekimo ir / ar nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km).
Jei į regiono projektų sąrašą įtraukiami projektai, kurie nesiekia priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše
nustatytų regionui siektinų stebėsenos rodiklių reikšmių, mažinama regionui skirta lėšų kvota pagal šiuos įkainius:
1. nepasiekus rodiklio P.S.333 „Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis“, mažinama kvota
105 eurais už metrą;
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2. nepasiekus rodiklių P.N.050 „Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais
geriamojo vandens tiekimo tinklais“ ir P.N.053 „Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų
surinkimo tinklais“, mažinama kvota 1 810 eurų už vieną gyventoją.
8. Projektiniai pasiūlymai dėl regiono
projektų įgyvendinimo turi būti teikiami,
užpildant regionų projektų atrankos
tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą

Galimi projektinių pasiūlymų teikėjai, savivaldybių vykdomosios institucijos, turi pateikti projektinius pasiūlymus
regiono plėtros tarybai pagal Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą, paskelbtą 2014–2020
m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo siūlymo
juos pateikti.
Galima projektinio pasiūlymo teikėja, savivaldybės vykdomoji institucija, gali pateikti tik vieną projektinį pasiūlymą
vieno siūlymo teikti projektinius pasiūlymus metu, išskyrus atvejus, kai viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo regione esančios savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje veikia
daugiau nei vienas savivaldybės paskirtas viešasis vandens tiekėjas.
Esant nesuplanuotoms lėšoms regione (kai regiono sąrašas patvirtintas ne visam ES struktūrinių fondų lėšų regiono
limitui), šios lėšos gali būti naudojamos Projektų taisyklių 20 skirsnyje numatyta tvarka arba skelbiant papildomą
siūlymą teikti projektinius pasiūlymus.

9. Kartu su projektiniu pasiūlymu dėl
regiono projekto įgyvendinimo privalomi
pateikti priedai

Kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateikta:
1. sąnaudų naudos analizės rezultatų skaičiuoklė, parengta pagal metodikos, patvirtintos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio
sprendimu (protokolas Nr. 35) „Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo
metodika“, 4 priedą „Sąnaudų ir naudos analizės rezultatai“;
2. išnagrinėtos alternatyvos pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų
rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636
„Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“,
priede patvirtintas alternatyvų nagrinėjimo schemas;
3. investicinis projektas, parengtas vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos
Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų
valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, taip pat Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos skelbiamomis Viešųjų investicijų projektų sąnaudų ir naudos analizės metodinėmis
rekomendacijomis, skelbiamomis 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt, ir sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle.
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10. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis turi
būti rengiamas projektinis pasiūlymas dėl
regiono projekto įgyvendinimo

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“
ir susiję pakeitimai
2. 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“
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir
nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 832 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos patvirtinimo“
8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. D1-375/3D-312 „Dėl vandenų srities
plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo”
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimas Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023
metų programos patvirtinimo“
10. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m.
spalio 13 d. posėdžio sprendimas (protokolas Nr. 35) „Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo
kokybės vertinimo metodika“ ir susiję pakeitimai
11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“
12. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 2014/8-337
(Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės
biudžeto lėšų, rengimo metodika) ir susiję pakeitimai
13. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbiamos Viešųjų investicijų projektų sąnaudų ir naudos analizės
metodinės rekomendacijos ir sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklė

11. Šiaulių regiono plėtros tarybos
sekretoriato adresas, kuriuo reikia teikti
projektinius pasiūlymus dėl regiono

Projektinius pasiūlymus teikti adresu:
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius,
Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai
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projektų įgyvendinimo, ir kontaktai,
kuriais galima gauti papildomą
informaciją, rengiant projektinį pasiūlymą
dėl regiono projekto įgyvendinimo
12. Projektinių pasiūlymų dėl regiono
projektų įgyvendinimo pateikimo tarpiniai
etapai bei finansavimo apimčių limitai,
nustatyti atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų
apraše

Kontaktai papildomai informacijai:
- skyriaus vedėja Dalia Dijokaitė, tel. (8 41) 524 530, el. paštas dalia.dijokaite@vrm.lt
- vyr. specialistė Virginija Šimkutė, tel. (8 41) 501 136, el. paštas virginija.simkute@vrm.lt
Šiaulių regionui pagal priemonę skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet siekiama pasirašyti projektų
sutartis: 2016 m. – 14 297 528,99 Eur, 2017 m. – 888 192,39 Eur
Šiaulių regionui pagal priemonę skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurias kasmet siekiama pripažinti
deklaruotinomis: 2017 m. – 6 163 107,79 Eur, 2018 m. – 6 163 107,79 Eur, 2019 m. – 2 859 505,80 Eur
Šiaulių regiono projektų sąrašą numatoma sudaryti 2016 m. II ketvirtį. Regiono projektų sąrašas gali būti keičiami 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“, III skyriuje
nustatyta tvarka.

13. Galutinė projektinių pasiūlymų dėl
regiono projektų įgyvendinimo pateikimo
regiono plėtros tarybai data (nustatoma
vadovaujantis regionų projektų atrankos
tvarkos aprašo 5 punktu ir atitinkamos
Veiksmų programos priemonės projektų
finansavimo sąlygų aprašu)

Galutinė projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo pateikimo Šiaulių regiono plėtros tarybai data
2018 m. rugsėjo 10 diena

14. Kita savivaldybių vykdomosioms
institucijoms reikiama žinoti informacija

Savivaldybės institucija pateikia vieną projektinio pasiūlymo originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą
ir elektronines jo priedų versijas.
Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti pateikiamas, kai yra parengti visi projektinio pasiūlymo
priedai, nurodyti projektų finansavimo sąlygų apraše.
Tarpiniai skaičiavimai su formulėmis, siekiant užtikrinti skaičiavimų atsekamumą, turi būti pateikti sąnaudų ir naudos
analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelėje / skaičiuoklėje bei turi būti naudojama aktuali
lentelės / skaičiuoklės versija, aktualios konversijos koeficientų ir socialinės – ekonominės naudos (žalos)
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komponentų įverčių reikšmės (dokumentų elektroninės versijos pateikiamos adresu http://www.ppplietuva.lt/teisinemetodine-informacija/metodiniai-dokumentai).

_____________________________

