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KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ALYTAUS REGIONO 2014-2020
M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5
PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR
PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.1.1-APVA-R-007 PRIEMONĖS
„PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS“ PROJEKTŲ SĄRAŠUI SUDARYTI
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė
Galimi pareiškėjai/
partneriai
Galimi projektinių
pasiūlymų teikėjai

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“
5.1.1 uždavinys „Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius“
Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“
Savivaldybės kontroliuojama įmonė – paviršinių nuotekų tvarkytojas, o
partneris - savivaldybės administracija.
Savivaldybių vykdomosios institucijos

1. Miestų paviršinių nuotekų tinklų ir kitos infrastruktūros, įskaitant
infrastruktūrą, skirtą užtvindymo rizikos mažinimui, rekonstrukcija ir/ar
nauja statyba;
Remiamos veiklos
2. Miestų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija
(įskaitant kadastrinius matavimus, duomenų skaitmenizavimą ir teisinę
registraciją).
Projektai turi atitikti 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“ 10 skirsnyje nustatytus bendruosius projektų
reikalavimus:
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
Bendrieji projektų
lyčių lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas turi
reikalavimai
būti suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.
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 (Projekto administravimo ir finansavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio
8 d., 411 punkte nustatytomis sąlygomis).
Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus,
Specialieji projektų
patvirtintus 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
atrankos kriterijai
programos Stebėsenos komiteto 2015 m. kovo 26 d. posėdžio nutarimu Nr.

Kiti priemonės
PFSA
nustatyti
reikalavimai

44P-2.1 (4) ir 2016 m. kovo 24 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-13(15) ir
skelbiamus 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt:
1. Projektas turi atitikti vietovės, kurioje planuojama vykdyti
numatytas veiklas, teritorijų planavimo dokumentuose numatytas
paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo priemones. Vertinama, ar
projekto veiklos (išskyrus paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų
inventorizaciją) atitinka vietovės, kurioje planuojama vykdyti numatytas
veiklas, paviršinių nuotekų infrastruktūros specialiąjame plane ir/ar kituose
teritorijų planavimo dokumentuose numatytas spręstinas problemas ir/ar
paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo priemones:
1.1. Jei projektinio pasiūlymo teikimo metu pareiškėjas negali
įrodyti, kad planuojamo projekto veiklos pilnai atitinka tos vietovės
teritorijų planavimo dokumente/uose numatytas spręstinas problemas ir/ar
paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo priemones, kartu su
projektiniu pasiūlymu turi būti pateiktas savivaldybės tarybos pritarimas
inicijuoti tos vietovės teritorijų planavimo dokumento/ų pakeitimą;
1.2. Jei projekto paraiškos teikimo metu pareiškėjas negali įrodyti,
kad planuojamo projekto veiklos pilnai atitinka tos vietovės teritorijų
planavimo dokumente/uose numatytas spręstinas problemas ir/ar paviršinių
nuotekų infrastruktūros tvarkymo priemones, kartu su projekto paraiška
įgyvendinančiajai instiutucijai turi būti pateiktas tos vietovės teritorijų
planavimo dokumento/ų keitimo procesą įrodančius dokumentus;
1.3. Jei pareiškėjas iki projekto paraiškos vertinimo pabaigos negali
įrodyti, kad planuojamo projekto veiklos pilnai atitinka tos vietovės
teritorijų planavimo dokumente/uose, numatytas spręstinas problemas ir/ar
paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo priemones, projekto paraiška
atmetama.
2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono
plėtros tarybos sprendimu. Vertinama, ar projekto pareiškėjas ir projekto
veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą
informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o
finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane projekto
finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.
Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:
1. Pareiškėjas, planuojantis vamzdynų kapitalinį ir/ar paprastą
remontą, ir/ar rekonstrukciją, iki projektinio pasiūlymo pateikimo turi būti
atlikęs vamzdynų diagnostiką ir turėti diagnostikos išvadą, pagrindžiančią
darbų poreikį ir apimtis;
2. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs bent vieną
rangos darbų viešąjį pirkimą;
3. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti atlikęs poveikio
aplinkai vertinimą arba atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimą. Taikoma,
jei planuojama ūkinė veikla – paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, skirti
paviršinėms nuotekoms, surenkamoms kanalizacijos tinklais iš 50 ha ir
didesnės teritorijos (planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 2 priedo 11.3.2. papunktis);
4. Pareiškėjas (partneris) iki paraiškos pateikimo turi įregistruoti
statinį ir (ar) žemę, kurioje įgyvendinant projektą bus vykdomi
rekonstrukcijos ir/ar statybos darbai, Nekilnojamojo turto registre teisės
aktų nustatyta tvarka. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal
panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar

Alytaus regionui
numatytas Europos
Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšų limitas

nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti numatytas projekto veiklas
(netaikoma Aprašo 11.2 papunktyje nurodytai veiklai). Tais atvejais, kai,
įgyvendinant projektą planuojami rekonstruoti paviršinių nuotekų
tvarkymo tinklai nėra registruoti Nekilnojamojo turto registre – duomenis
iš buhalterinės apskaitos dokumentų ar ekspertinio vertinimo išvadą apie
inžinerinių tinklų ar kitų statinių egzistavimą ir būklę.
Alytaus regionui numatytas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
limitas – 3 399 493,48 Eur
ES lėšos, dėl kurių
ES lėšos, kurios kasmet
kasmet
turi
būti
Metai
turi būti pripažįstamos
pasirašytos
projektų
deklaruotinomis, Eur
sutartys, Eur
2017
2 387 993,48
169 974,67
2018

1 011 500,00

849 873,37

2019

0

1 359 797,39

2020

0

1 019 848,04

2021

0

0

2022

0

0

2023
Iš viso

0
3 399 493,48

0
3 399 493,48

Siektina reikšmė
Tarpinė reikšmė
2018 m. pab.- 59.
Galutinė reikšmė
2023 m. pab. – 165.
Papildoma
reikšmė
regionui prie galutinės
Alytaus regionui
reikšmės 2023 m. pab.
numatytos siektinos
dėl
papildomo
stebėsenos rodiklių
finansavimo, ne mažiau
pasiekimo reikšmės
kaip – 49.
P.N.028
Inventorizuota
Tarpinė reikšmė 2018 m.
neapskaityto paviršinių pab.- 5.
nuotekų nuotakyno dalis , Galutinė reikšmė
proc.
2023 m. pab.- 20.
Papildoma
reikšmė
regionui prie galutinės
reikšmės 2023 m. pab.
dėl
papildomo
finansavimo, ne mažiau
kaip – 6.
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 procentus
Finansavimo
visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris
intensyvumas
privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 procentų visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Galimi projektinių pasiūlymų teikėjai, savivaldybių vykdomosios
Projektinių
institucijos (toliau – savivaldybių institucijos), regiono plėtros tarybai raštu
pasiūlymų teikimo
pateikia projektinius pasiūlymus dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau
tvarka ir forma
– projektinis pasiūlymas) pagal formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Rodiklio kodas
P.S.328

Rodiklio pavadinimas
Lietaus nuotėkio plotas, iš
kurio
surenkamam
paviršiniam
(lietaus)
vandeniui tvarkyti įrengta
ir
(ar)
rekonstruota
infrastruktūra, ha

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“ (toliau – Regionų projektų
atrankos tvarkos aprašas) ir paskelbtą 2014–2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ne vėliau kaip per 4
mėnesius nuo kvietimo juos pateikti.
Savivaldybės institucija pateikia vieną projektinio pasiūlymo
originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir elektronines jo
priedų versijas. Projektiniai pasiūlymai elektroninėje laikmenoje turi būti
pateikti ir tokiu formatu, kad informaciją galima būtų redaguoti.
Kartu su projektiniu pasiūlymu dėl PFSA 11.1 punkte nurodytos
veiklos turi būti pateikta:
1. Investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų,
kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės
paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą
viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014
m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (metodika skelbiama svetainėje
www.ppplietuva.lt);
2. Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė (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
Projektinių
pasiūlymų priedai projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo
metodika“ (metodikos skelbiamos svetainėje www.ppplietuva.lt), 29, 30 ir
31 punktus. Jei naujo nematerialiojo turto įsigijimo vertė viršija 300 000
Eur - papildomai ir pagal 32 punktą.
IP priedas – sąnaudų ir naudos analizės lentelė, pateikiama Excel
formatu. Visi tarpiniai skaičiavimai su formulėmis turi būti pateikti
sąnaudų ir analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų
lentelėje/skaičiuoklėje, kad būtų užtikrintas skaičiavimų atsekamumas.
Atkreipiamas
dėmesys,
kad
turi
būti
naudojama
aktuali
lentelės/skaičiuoklės versija bei naudojamos aktualios konversijos
koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų
įverčių reikšmės, kurios skelbiamos www.ppplietuva.lt.
1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu
Nr. C(2014) 6397.
2. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K316.
Teisės aktai, kuriais
3. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio
vadovaujantis turi
22 d. įsakymas Nr.1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
būti rengiamas
lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo
projektinis
patvirtinimo“.
pasiūlymas dėl
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d.
regiono projekto
įsakymas Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
įgyvendinimo
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo
priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“.
5. Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos
struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintos 2014−2020 metų Europos

Projektinių
pasiūlymų teikimo
etapai ir data

Adresas, kuriuo
reikia teikti
projektinius
pasiūlymus dėl
regiono projektų
įgyvendinimo
Kontaktai, kuriais
galima gauti
papildomą
informaciją
Kita informacija

Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo
komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m.
gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-376, paskelbtos Europos Sąjungos
struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Pagal PFSA 11 punkte nurodytas remiamas veiklas, regionų projektų
sąrašus numatoma sudaryti 2016 m. II ketvirtį. Kiekvieno regiono projektų
sąrašas turi būti sudarytas visam pagal Aprašą numatytam ES struktūrinių
fondų lėšų regiono limitui iš karto.
Alytaus apskrities savivaldybių administracijos Alytaus regiono
plėtros tarybai projektinius pasiūlymus dėl regionų projektų įgyvendinimo
turi pateikti ne vėliau kaip iki 2016 m. balandžio 15 d.
Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatas
Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2,
LT-62113 Alytus
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus
apskrities skyriaus vyr. specialistas Vidas Raštikis, tel. (8 315) 56990, el.
paštas: vidas.rastikis@vrm.lt.
Kvietimo informaciją, projektinio pasiūlymo pildymui ir pateikimui
reikalingą
informaciją
galite
rasti
interneto
svetainėje
http://www.lietuvosregionai.lt/lt/8/kvietimai-teikti-projektiniuspasiulymus-alytaus-apskrityje-155;28;268.html

Regioninės plėtros departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
Alytaus apskrities skyriaus vedėja

Jurgita Butrimaitė

