Aktuali redakcija nuo 2019-09-10
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS LIETUVOS KAIMO PLĖTROS
2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS NR. 7 „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR
KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRIČIŲ NR.7.2 „PARAMA
INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ IR NR.7.6
„PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ,
KRAŠTOVAIZDĮ“ PROJEKTŲ SĄRAŠAMS SUDARYTI
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Kauno apskrities skyrius
L.Sapiegos g.10,
Institucija, skelbianti
LT-44501 Kaunas
kvietimą teikti
Darbo laikas:
projektinius pasiūlymus
I-IV 8-17 val.
V 8-15.45 val.
Pietų pertrauka 12-12.45 val.
Programa
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa
Priemonė

Nr.7 Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

Nr.7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastuktūrą“
Veiklos sritys
Nr.7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
Projektu turi būti siekiama prisidėti prie:
1. šeštojo ES kaimo plėtros politikos prioriteto „Skatinti socialinę
įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ ir jo
Priemonės prioritetas ir
tikslinės srities „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ (kodas
jo tikslinė sritis,
6B) įgyvendinimo;
horizontalusis ir
2. trečiojo ES kaimo plėtros politikos horizontaliojo tikslo –
kompleksinis tikslai
„užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių
plėtrą, kurti darbo vietas ir jas išlaikyti“ – įgyvendinimo;
3. antrojo ES kompleksinio tikslo „Aplinkos apsauga“ įgyvendinimo.
1. visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus privačios nuosavybės
teise valdomus pastatus) rekonstravimas, kapitalinis remontas,
pritaikant juos kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei,
socialinei, kultūrinei veiklai; visuomeninės paskirties pastatams
šildyti skirtų katilinių, naudojančių atsinaujinančios energijos
resursus, statyba;
Pagal priemonės
2. inžinerinių statinių statybos darbai;
veiklos sritį Nr.7.2
3. kiti nekilnojamojo turto (išskyrus Lietuvos kaimo plėtros 2014–
„Parama investicijoms
2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
į visų rūšių mažos
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į
apimties infrastuktūrą“
visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į
remiamos veiklos
kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo
taisyklių, taikomų nuo 2019 metų pateiktoms paraiškoms, patvirtintų
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d.
įsakymu Nr. 3D-485 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas
kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių
mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo
kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių,
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Pagal priemonės
veiklos sritį Nr.7.6
„Parama investicijoms
į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą,
kraštovaizdį“
remiamos veiklos

taikomų nuo 2019 metų pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ (toliau
– Taisyklės) 24 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą) pagerinimo
statybos darbai, kurie pagerina nekilnojamąjį turtą bei padidina jo
balansinę vertę ne mažiau kaip 25 proc.;
4. mažųjų architektūros elementų (pvz.: lauko suoliukai, stacionarūs
dviračių stovai, medžių apsaugos, lauko vazonai ir pan.) sukūrimas ir
atnaujinimas, meno kūrinių, skulptūrų, statulų, esančių tvarkomame
objekte, atnaujinimas (šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 5
proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų), kitų aplinkos tvarkymo
elementų (tvoros, apsauginės pėsčiųjų tvorelės, stoginės, lieptai ir
pan.) sukūrimas ir atnaujinimas;
5. kitų atvirų viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) sukūrimas,
pritaikant jas kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei,
socialinei, kultūrinei veiklai, laisvalaikiui ir siekiant skatinti kaimo
vietovėse ekonominę plėtrą, socialinę įtrauktį ir skurdo mažinimą.
(Taisyklių IV skyrius)
1. reikšmingais pripažintų istorinių želdynų, istorinę, etnokultūrinę,
architektūrinę, memorialinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros
paveldo objektų, nuosavybės teise priklausančių valstybei ar
savivaldybei, vietovių tvarkybos darbai (pritaikymas, remontas,
kapitalinis remontas (vykdant tvarkomuosius statybos darbus),
avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas,
atkūrimas, kaip nurodyta Paveldo tvarkybos reglamente PTR
3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintame Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV663 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013
„Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“ (toliau – viešųjų kultūros
paveldo objektų tvarkyba);
2. savivaldybių valdomoje žemėje esančių saugomų teritorijų,
įskaitant gamtos paveldo objektus, vertybių (gamtos ar kultūros
paveldo teritorinių kompleksų ir objektų, kraštovaizdžio elementų,
kuriems dėl jų vertės teisės aktuose nustatytas specialus apsaugos ir
naudojimo režimas) išsaugojimas ir (arba) atkūrimas bei pritaikymas
lankymui;
3. kitų gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžio elementų bei
kraštovaizdžio kompleksų (parkų, skverų, želdynų, vandens telkinio
apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų ir pan.) tvarkymo darbai.

Preliminarus paramos
421 940 Eur
lėšų limito likutis Kauno
(Kauno regionui nustatytas bendras paramos limitas 5 584 427 Eur)
regionui
1. Paramos lėšų limitai tam tikro regiono projektams įgyvendinti
nustatyti Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo metodikoje,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m.
liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-605 „Dėl paramos lėšų limitų regionams
skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika). Bendra
Paramos dydis ir
paramos suma, skirta regiono projektams įgyvendinti, neturi viršyti
intensyvumas
tam tikram regionui nustatyto paramos lėšų limito, nurodyto
Metodikoje.
2. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas
finansuoti projekto išlaidas.
3. Finansuojama iki 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne
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Galimi pareiškėjai

Projektinio pasiūlymo
forma

Projektinio pasiūlymo
vertinimo etapai

Bendrieji tinkamumo
reikalavimai

Specialieji projektų
atrankos kriterijai,
galimos didžiausios
jų reikšmės ir

mažiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
4. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali
viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) su PVM.
5. Projekto vertė (su PVM) negali būti mažesnė kaip 15 000 Eur
(penkiolika tūkstančių eurų).
6. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia
projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš
paramos gavėjo lėšų. Netinkamas finansuoti projekto išlaidas paramos
gavėjas turi finansuoti savo lėšomis.
Galimi pareiškėjai yra:
1. savivaldybių administracijos;
2. savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys.
Paramos paraišką pareiškėjas teikia individualiai, partneriai negalimi.
Pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.
Pareiškėjai projektinį pasiūlymą sekretoriatui turi pateikti pagal
Taisyklių 1 priede nustatytą formą. Pareiškėjas turi užpildyti visą
projektinį pasiūlymą ir prie jo pridėti visus dokumentus, kuriuose
patvirtinama atitiktis bendriesiems
tinkamumo skirti paramą
reikalavimams (nurodytus Taisyklių 52 punkte), specialiesiems ir
bendriesiems projektų atrankos kriterijams. Projektinis pasiūlymas
pildomas lietuvių kalba. Vieno projekto idėjai išdėstyti pildoma viena
projektinio pasiūlymo forma. Sekretoriatui turi būti pateikti Taisyklių
33 punkte nurodyti dokumentai.
1. administracinės atitikties tikrinimas;
2. atitikties bendriesiems tinkamumo reikalavimams vertinimas;
3. naudos ir kokybės vertinimas.
1. projektinio pasiūlymo atitiktis ES kaimo plėtros politikos prioritetui
„Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą
kaimo vietovėse“ ir jo tikslinei sričiai „Vietos plėtros kaimo vietovėse
skatinimas“;
2. projektinio pasiūlymo atitiktis ES kaimo plėtros politikos
horizontaliajam tikslui „užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo
ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti darbo vietas ir jas išlaikyti“
ir (arba) projektinio pasiūlymo atitiktis ES kompleksiniam tikslui
„Aplinkos apsauga“;
3. projektinio pasiūlymo atitiktis regiono plėtros planui;
4. projektinio pasiūlymo atitiktis savivaldybės strateginiam plėtros
planui;
5. planuojamų veiklų atitiktis Taisyklių IV skyriuje nustatytoms
remiamoms veikloms;
6. vertinama, ar projektinio pasiūlymo veiklos bus vykdomos
tinkamoje teritorijoje, kaip nurodyta Taisyklių 13.7 papunktyje;
7. vertinama, ar užtikrinamas tinkamas ir pakankamas projektinio
pasiūlymo finansavimo šaltinis;
8. vertinama, ar projektiniame pasiūlyme nėra nustatyta dvigubo tos
pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizika;
9. vertinama, ar užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų
lėšų panaudojimas.
Eil.
Balai
Nr. Specialiojo atrankos kriterijaus Didžiausias pagal
pavadinimas
balas
atskiras
kriterijau

4
mažiausias
privalomas balų
skaičius priemonės
1.
veiklos sričiai Nr.7.2
„Parama investicijoms
į visų rūšių mažos
apimties infrastuktūrą“ 2.

s
reikšmes
Projektu
investuojama
į
veikiančių
dienos
centrų
30
30
infrastruktūros
ir
(arba)
paslaugų plėtrą
Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje,
kurioje veikiančios (-ių) kaimo bendruomenės narių
skaičius ne mažesnis kaip:
(tuo atveju, jei gyvenamojoje vietovėje veikia kelios kaimo
bendruomenės – sumuojama visų kaimo
bendruomenių narių
skaičius)

2.1
2.2
2.3
3.

100 narių
60 narių
30 narių
Projektas
įgyvendinamas
gyvenamojoje
vietovėje,
kurioje veikia ne mažiau kaip
3
viešojo
administravimo
įstaigos
ir
(arba)
verslo
paslaugų įmonės (verslo paslaugų

40

40
30
20

30

30

įmonės –
įmonės, teikiančios
paslaugas, o ne vykdančios gamybą)

Specialieji projektų
atrankos kriterijai,
galimos didžiausios
jų reikšmės ir
mažiausias
privalomas balų
skaičius priemonės
veiklos sričiai Nr.7.6
„Parama investicijoms
į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

Balų suma
100
Mažiausias privalomas balų skaičius
60
Eil.
Didžiausi
Specialiojo atrankos kriterijaus
Nr.
as
pavadinimas
balas
1.
Projektas
įgyvendinamas
gyvenamoje
vietovėje, kurioje gyvena ne mažiau kaip 100
30
gyventojų (vadovaujantis Lietuvos statistikos
departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų
surašymo duomenimis)

2.
3.

Projektas prisideda prie jaunimo laisvalaikio
ar užimtumo didinimo
Projektas prisideda prie etnokultūrinę ir
(arba)
architektūrinę
vertę
turinčių
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
būklės pagerinimo (vadovaujantis kultūros

30

40

vertybių registro duomenimis)

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

Bendrieji projektų
Eil.
atrankos kriterijai ir
Nr.
galimos didžiausios
jų priemonės veiklos
sričiai Nr.7.2 „Parama 1.
investicijoms į visų
rūšių mažos apimties
infrastuktūrą“

50
Balai pagal
Didžiau
Bendrojo atrankos kriterijaus
atskiras
sias
pavadinimas
kriterijaus
balas
reikšmes
Planuojamos sutvarkyti viešosios infrastruktūros vartotojų
skaičius
(Gyventojų skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos statistikos
departamento 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis (jeigu
pareiškėjas su paraiška nepateikė Lietuvos Respublikos gyventojų registro
pažymos) arba pagal naujausius gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir
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neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus
Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje, šio
tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka (jeigu pareiškėjas su paraiška
pateikė Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymą).

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.

Jei projekto įgyvendinimo vieta apima kelias kaimo vietoves,
kaip nurodyta Taisyklių 13.7.3 papunktyje, gyventojų skaičius
sumuojamas):
daugiau nei 200 gyventojų
30
30
nuo 100 iki 200 gyventojų
25
nuo 70 iki 100 gyventojų
20
nuo 50 iki 70 gyventojų
15
nuo 30 iki 50 gyventojų
10
Projektu užtikrinamas viešųjų
paslaugų teikimas ir (arba)
gerinama jų teikimo kokybė
25
(užtikrinamas / gerinamas vandens
tiekimas, tvarkomi objektai, kuriuose
teikiamos paslaugos kaimo vietovėse ir
pan.)

3.

Projektu skatinama labiausiai
pažeidžiamų visuomenės grupių
socialinė
įtrauktis
(turintiems

15

-

15

-

15

-

negalią, pensinio amžiaus asmenims,
vaikams, jaunimui ir kt.)

4.

Projekto rezultatų nauda kaimo
ekonominei
plėtrai
(projekto
įgyvendinimo metu bus sukurta verslo
kūrimuisi palanki aplinka)

Projekto
investicijomis
mažinamas neigiamas poveikis
aplinkai (diegiamos technologijos,
5.

leidžiančios naudoti energijos, vandens
taupymo priemones, prisidedama prie
CO2 dujų išmetimo, klimato kaitos
mažinimo, vandens kokybės gerinimo ir
pan.)

Balų suma
Mažiausias privalomas balų skaičius

100
40
Eil.N
Didžiausias
Bendrojo atrankos kriterijaus pavadinimas
r.
balas
Projektu sutvarkyti objektai gerina gyventojų
1.
35
poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas
Projekto rezultatų nauda kaimo ekonominei
2.
30
plėtrai (projekto įgyvendinimo metu bus sukurta verslo

Bendrieji projektų
atrankos kriterijai ir
galimos didžiausios jų
priemonės veiklos
sričiai Nr.7.6 „Parama
investicijoms į kaimo
kultūros ir gamtos
paveldą, kraštovaizdį“ 3.

kūrimuisi palanki aplinka)

Projektas padeda atkurti labiausiai pažeistus
kraštovaizdžio elementus šalies probleminėse
teritorijose ir atitinka bent vieną iš trijų
kriterijaus rodiklių
(kriterijus vertinamas pagal Nacionalinio kraštovaizdžio
tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2015m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703,
sprendinių nuostatas: 1 rodiklis – Aiškinamojo rašto III
skyriaus 17.4 punkto ir brėžinio Nr. 2 „Kraštovaizdžio
tvarkymo
reglamentavimo
kryptys“
(nustatyta
bioprodukcinio
naudojimo
racionalų
ekologinį

20

6
reguliavimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo
kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo strategija ir jos
kryptys); 2 rodiklis – Aiškinamojo rašto V skyriaus 47-49
punktų ir brėžinio Nr. 2 „Kraštovaizdžio tvarkymo
reglamentavimo kryptys“ (nustatytas keturių probleminių
aplinkosauginių kraštovaizdžio rajonų ribas); 3 rodiklis –
Aiškinamojo rašto VI skyriaus 73 punkto ir brėžinio Nr. 3
„Kraštovaizdžio
vizualinis
estetinis
potencialas“
(nustatytos 27 (dvidešimt septynių) ypač saugomų šalies
vizualinio estetinio potencialo arealų ir vietovių ribos)

Projektas įgyvendinamas saugomoje teritorijoje
15
Balų suma
100
Mažiausias privalomas balų skaičius
40
Pareiškėjai Kauno regiono plėtros tarybos sekretoriatui projektinius
pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo gali pateikti nuo 2019
m. spalio 1 d. iki 2019 m. lapkričio 15 d. 15.45 val. Taisyklių 35
punkte nurodytu būdu.
4.

Projektinių pasiūlymų
pateikimo terminas

Adresas, kuriuo reikia Kauno regiono plėtros tarybos sekretoriatui
teikti projektinius
L. Sapiegos g. 10, 311 kab.
pasiūlymus dėl regiono LT-44501 Kaunas
projektų įgyvendinimo
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Kontaktai, kuriais
Kauno apskrities skyriaus vyr. specialistė
galima gauti papildomą Vilma Zasimauskienė, tel. (8 37) 322 688, el.p.
informaciją
vilma.zasimauskiene@vrm.lt

Regioninės plėtros departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
Kauno apskrities skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

Loreta Veličkaitė

