Aktuali redakcija nuo 2020-09-09

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“ 05.2.1-APVA-R-008 PRIEMONĖS „KOMUNALINIŲ
ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ PROJEKTŲ SĄRAŠUI
SUDARYTI
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė
Priemonės tikslas

Pagal priemonę
remiamos veiklos

Galimi pareiškėjai/
partneriai

Galimi projektinių
pasiūlymų teikėjai
1

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programa
5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“
5.2.1. konkretus uždavinys – sumažinti sąvartynuose šalinamų
komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų
saugojimą
05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“
Sukurti ar plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar)
paruošimo naudoti pakartotinai ir (ar) apdorojimo infrastruktūrą,
informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.
1. Biologinių atliekų konteinerių ir (arba) kompostavimo priemonių
individualioms valdoms plėtra.
2. Konteinerių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija ir konteinerių
įsigijimas konteinerių aikštelėms.
3. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas /
atnaujinimas ir (arba) jų pritaikymas atliekų paruošimui naudoti
pakartotinai.
4. Atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūros sukūrimas
/ atnaujinimas.
5. Visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo
klausimais.
6. Rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės
atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas ir (ar) esamos
komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto /
virtuvės atliekų apdorojimui.
7. Gyventojų informavimas maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir
tvarkymo klausimais.
Pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo1 (toliau –
Aprašas) 11.1–11.5 papunkčiuose nurodytas finansuojamas veiklas
galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos arba regionų
atliekų tvarkymo centrai, galimi partneriai – savivaldybių
administracijos arba regionų atliekų tvarkymo centrai. Pagal Aprašo
11.6 ir 11.7 papunktyje nurodytas finansuojamas veiklas galimi
pareiškėjai yra regionų atliekų tvarkymo centrai, galimi partneriai –
savivaldybių administracijos.
Savivaldybių vykdomosios institucijos.

Patvirtintas 2016-04-27 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-281 (aktuali redakcija nuo 2020-09-02).

Numatytas Europos
Sąjungos fondų lėšų
limitas Alytaus
regionui

Siektinos stebėsenos
rodiklių pasiekimo
reikšmės

Finansavimo
intensyvumas

Bendrieji projektų
reikalavimai

Iš viso 5 089 329,75 Eur. Iš jų:
- 3 352 807,77 Eur Aprašo 11.1–11.5 papunkčiuose
nurodytoms finansuojamoms veikloms;
- 1 539 591,98 Eur Aprašo 11.6 ir 11.7 papunktyje
nurodytoms finansuojamoms veikloms.
ES lėšos, dėl kurių turi
ES lėšos, kurios
būti pasirašytos
kasmet turi būti
sutartys, Eur
pripažįstamos
Metai
deklaruotinomis, Eur
2017
3 352 807,77
0
2018
0
607 002,71
2019
0
661 415,93
2020
196 930,00
1 090 237,56
2021
1 539 591,98
1 306 257,78
2022
0
1 134 397,97
2023
0
290 017,80
2014–2020
5 089 329,75
5 089 329,75
Projektas atitinkamai pagal numatytą įgyvendinimo veiklą turi siekti
žemiau išvardytų stebėsenos rodiklių:
Rodiklio kodas Rodiklio pavadinimas
Siektina reikšmė
P.S.329
Sukurti / pagerinti atskiro Tarpinė reikšmė
komunalinių
atliekų 2018 m. pab.- 0
surinkimo
pajėgumai Galutinė reikšmė
(tonos/metai)
2023 m. pab. 9553
P.S.330
Sukurti / pagerinti maisto / Tarpinė reikšmė
virtuvės atliekų apdorojimo 2018 m. pab.- 0
pajėgumai (tonos/metai)
Galutinė reikšmė
2023 m. pab. 2626
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris
privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc.
visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Projektas 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“ (toliau - Taisyklės), III skyriaus
10 skirsnio 66 punkte nustatytus bendruosius 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
moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto
įgyvendinimas turi būti suderinamas su ES konkurencijos politikos
nuostatomis.

Specialieji projektų
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 (šių Taisyklių 411 punkte nustatytomis
sąlygomis).
Projektas turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus,
patvirtintus 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos komiteto 2015 m. balandžio 23 d. posėdžio
nutarimu Nr. 44P-3.1(5) ir 2020 m. liepos 22 d. d. posėdžio nutarimu
Nr. 44P-9 (57), skelbiamais 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų
interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt:
1. Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu
Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano
patvirtinimo“ (toliau – Planas), 227.1.6 ir (ar) 227.2.3, ir (ar) 227.2.4,
ir (ar) 227.6.1 papunkčiuose nustatytus strateginius atliekų tvarkymo
uždavinius, t. y. vertinama, ar projekto veiklomis siekiama:
1.1. Plano 227.1.6 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo
uždavinio „Skatinti gaminių pakartotinį naudojimą ir paruošimo
naudoti pakartotinai veiklą“ įgyvendinimo ir (arba)
1.2. Plano 227.2.3 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo
uždavinio „Sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų
tvarkymo pajėgumus“ įgyvendinimo ir (arba)
1.3. Plano 227.2.4 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo
uždavinio „Plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas“
įgyvendinimo ir (arba)
1.4. Plano 227.6.1 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo
uždavinio „Didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo
srityje“ įgyvendinimo.
2. Savivaldybės atliekų tvarkymo planą, patvirtintą savivaldybės
tarybos sprendimu, t. y. vertinama, ar projekto veiklos atitinka
savivaldybės atliekų tvarkymo plano priemonių plane nurodytą
informaciją apie projekto veiklas (taikoma įgyvendinant šio Aprašo
11.1-11.5 papunkčiuose nurodytas finansuojamas veiklas).
3. Regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos
sprendimu, t. y. 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 nurodyto
projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną šaltinį.
4. Regioninį atliekų tvarkymo planą, patvirtintą regiono plėtros
tarybos sprendimu, t. y. vertinama, ar projekto veiklos ir projekto
pareiškėjas atitinka regioninio atliekų tvarkymo plano priemonių
plane nurodytą informaciją apie planuojamas įgyvendinti veiklas ir
už jų įgyvendinimą atsakingą instituciją (taikoma įgyvendinant šio
Aprašo 11.6 ir 11.7 papunktyje nurodytas finansuojamas veiklas).
1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu,

Teisės aktai, kuriais
vadovaujantis turi
būti rengiamas ir
teikiamas projektinis
pasiūlymas

Projektinio pasiūlymo
forma

patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio
19 d. įsakymu 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“.
2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.
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“.
4. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų
regionų projektų atrankos tvarkos aprašu (toliau – Regionų projektų
atrankos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų
projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“.
6. Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos
Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintomis
2014−2020 metų Europos 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.
7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo
aprašo patvirtinimo“.
8. Investicijų projektų rengimo metodika, kuri skelbiama ES
struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt .
Savivaldybių vykdomosios institucijos, gavusios kvietimus teikti
projektinius pasiūlymus, turi raštu Regiono plėtros tarybai pateikti :
- projektinį pasiūlymą dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau –
projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą 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“ 1 priede,
kuris
skelbiamas
ES
struktūrinių
fondų
svetainėje
www.esinvesticijos.lt

- laisvos formos pažymą, kad skenuotame projektiniame pasiūlyme
ir jo priedų elektroninėje versijoje pateikta informacija atitinka
projektinio pasiūlymo ir jo priedų originalą.
Projektiniai pasiūlymai elektroninėje laikmenoje turi būti pateikti
formatu, kad informaciją galima būtų redaguoti ir kopijuoti.
Pareiškėjas privalo pateikti vieną projektinio pasiūlymo originalą ir
jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir elektronines jo priedų
versijas.

Būtini dokumentai

Jei projektinis pasiūlymas pateikiamas pasirašytas kvalifikuotu
elektroniniu parašu, skenuotos kopijos neteikiamos.
Su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:
1. Investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems
siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės
paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką (toliau –
Investicijų projektų rengimo metodika), skelbiamą ES struktūrinių
fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, jeigu projektu
siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms
paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatyme, teikti, ir projektui įgyvendinti suplanuotų
investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus
(atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės
mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto
nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba
fiksuotąsias normas), viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų.
Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų
projektas ir jo priedai – sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų
efektyvumo analizės rezultatų lentelės Excel formatu.
2. Laisvos formos visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir
tvarkymo klausimais priemonių planą, parengtą pagal šio Aprašo
25.4 papunktyje nustatytus reikalavimus.
3. Dokumentus, pagrindžiančius projekto išlaidų vertes (gali būti
numatomų pirkimų apklausos rezultatai, analogų metodai ir pan.).
4. Konteinerių aikštelių išdėstymo schemas (taikoma, jei planuojama
vykdyti šio Aprašo 11.2 papunktyje nurodytą veiklą).
5. Rengiant šio Aprašo 42.1 papunktyje nurodytą investicijų projektą,
vadovaujantis Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos
pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, patvirtintos 2014–2020
metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio
protokolo Nr. 35 sprendimu, skelbiamos ES struktūrinių fondų
interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir Investicijų projektų
rengimo metodikos nuostatomis, turi būti išnagrinėtos ir palygintos
projekto įgyvendinimo alternatyvos. Investavimo objektai pagal šio
Aprašo 11.2 ir 11.3 papunkčiuose nurodytas veiklas apima ir pagal
šias veiklas įsigyjamus konteinerius. Jeigu pagal šio Aprašo 11.2
papunktyje nurodytą veiklą numatoma įrengti požemines ar pusiau
požemines konteinerių aikšteles, turi būti išnagrinėta alternatyva
įrengti antžemines konteinerių aikšteles.
6. Investicijų projektas ir jo priedai pateikiami atspausdinti ir įrašyti
į elektroninę laikmeną. Jei projektinis pasiūlymas pateikiamas

Projektinių pasiūlymų
teikimo etapai ir data

pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, skenuoti projektinių
pasiūlymų priedai neteikiami.
7. Visi tarpiniai skaičiavimai su formulėmis turi būti pateikti
skaičiuoklėje, kad būtų užtikrintas skaičiavimų atsekamumas. Turi
būti naudojama aktuali skaičiuoklės versija bei naudojamos aktualios
konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos)
komponentų
įverčių
reikšmės,
kurios
skelbiamos
http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniaidokumentai/.
Alytaus miesto savivaldybės administracija Alytaus regiono plėtros
tarybai projektinį pasiūlymą dėl regiono projekto įgyvendinimo turi
pateikti ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 21 d.

Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų
sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainėje
www.esinvesticijos.lt, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Adresas, kuriuo reikia
Alytaus apskrities skyrius
teikti projektinius
Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2,
pasiūlymus dėl
LT-62113 Alytus
regiono projektų
įgyvendinimo
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Kontaktai, kuriais
Alytaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Vagnorienė,
galima gauti
tel. (8 315) 56996, el. paštas: nijole.vagnoriene@vrm.lt.
papildomą
informaciją
Kvietimo informaciją, projektinio pasiūlymo pildymui ir pateikimui
Kita informacija
reikalingą informaciją galite rasti interneto svetainėje
www.lietuvosregionai.lt/lt/8/alytaus-apskritis-kvietimai

Skyriaus vedėja

Jurgita Butrimaitė

Nijolė Vagnorienė, tel. (8 315) 56996, el. p. nijole.vagnoriene@vrm.lt

