KVIETIMAS NR. 2015-6
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS DĖL REGIONO PROJEKTŲ
ĮGYVENDINIMO PAGAL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR
DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ PRIEMONĘ
NR. 07.1.1-CPVA-R-904 „DIDŽIŲJŲ MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“

Veiksmų programa

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Prioritetas

7 prioritetas „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“

Uždavinys

7.1.1 konkretus uždavinys - padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas
tikslinėse teritorijose (miestuose)

Priemonė

07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“

Priemonės tikslas

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėse
teritorijose.

Galimi pareiškėjai

Tikslinių teritorijų savivaldybių administracijos

Galimi partneriai

Partneriais pagal priemonę gali būti:
 viešosios įstaigos, kurių dalininkai – valstybė arba savivaldybė;
 biudžetinės įstaigos;
 religinės bendrijos / bendruomenės, religiniai centrai
 nevyriausybinės organizacijos
 asociacijos, kurių nariai yra privatūs juridiniai asmenys
 privatūs juridiniai asmenys
Privatūs juridiniai asmenys, yra tinkami partneriai, kai:
 tokio juridinio asmens dalininkai arba akcininkai yra valstybė arba
savivaldybė ir (arba) kuriems pavesta vykdyti savivaldybės funkcijas;
arba
 įgyvendinant viešos ir privačios partnerystės projektus (tokiu atveju,
privatus partneris turėtų būti atrinktas viešai ir skaidriai, vadovaujantis
viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą reglamentuojančiais
Lietuvos Respublikos teisės aktais). Partnerystė projekte turi teikti
naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo.
Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys.
Pareiškėjas ir partneris turi atitikti reikalavimus, nustatytus priemonės
„Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
(toliau – PFSA) 1 priedo 5.3–5.4 papunkčiuose.
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Remiamos veiklos

Pagal PFSA remiamos šios veiklos:
1. Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir teritorijų konversija, sukuriant
sąlygas pritraukti į jas naujas komercines veiklas, pritaikant socialinei
infrastruktūrai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių veiklai:
 apleistų, nenaudojamų pramoninės, komercinės ar kitos paskirties
zonų sutvarkymas (pavyzdžiui, miesto aplinką darkančių
pastatų / statinių,
valdomų
savivaldybės
nuosavybės
teise
pašalinimas, pramonės zonų infrastruktūros plėtojimas, ir kitos
viešosios miesto aplinkos infrastruktūros, svarbios verslui,
atnaujinimas ir (ar) sukūrimas);
 savivaldybės ar partnerio nuosavybės teise valdomų apleistų ar
neefektyviai naudojamų pastatų konversija.
2. Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus miestų
traukos centrus ar stiprinant esamus:
 viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas – miestų aikščių, skverų ir
parkų sutvarkymas, teritorijų apželdinimas, vandens telkinių
pakrančių bei stacionarių krantinių (jų dalių), išskyrus tas, kurios
skirtos laivams švartuoti ir krauti, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti,
sutvarkymas ir (arba) naujų įrengimas (išskyrus elingų statybą),
rekreacinės laivybos nestacionarių prieplaukų, paplūdimių įrengimas,
sutvarkymas, gatvių atnaujinimas, miestų privažiavimų įrengimas ir
(ar) atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra, automobilių stovėjimo aikštelių tinklo plėtra ir
modernizavimas; apšvietimo infrastruktūros plėtra; viešojo transporto
sistemos prieinamumo tobulinimas ir plėtra – priemonės, kurios
prisideda prie esamos viešojo transporto sistemos plėtros ir siejasi su
visuomeninio transporto keleivių prieinamumo prie šios sistemos
gerinimo (pavyzdžiui, keleiviams skirtų paviljonų, eismo reguliavimo
priemonių ir pan. įrengimas);
 viešųjų poilsio, laisvalaikio zonų įrengimas ar esamų sutvarkymas,
infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas gyvenamosios vietovės
bendruomenės poreikiams;
 miestų viešųjų traukos centrų – pastatų, valdomų savivaldybės ar
partnerio nuosavybės teise, atnaujinimas, pritaikant patalpas
gyvenamosios vietovės bendruomenės poreikiams (taip pat ir
pabėgėlių integracijai).
3. Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų
rajonuose, kuriant ar atnaujinant mažos apimties bendruomeninę
infrastruktūrą, sutvarkant aplinką, investuojant į žaliąją infrastruktūrą ir šių
teritorijų pasiekiamumą.

Bendrieji projektų
reikalavimai

Projektai turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr. 1K-316, 10 skirsnyje nustatytus bendruosius projektų
reikalavimus.

Kiti projektų
reikalavimai

Projektas turi būti įtrauktas į Klaipėdos miesto 2014-2020 metų integruotų
investicijų programą.
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Specialieji projektų Projektai turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:
 projektas turi būti vykdomas tikslinėje teritorijoje;
atrankos kriterijai
 projektas turi atitikti atitinkamo regiono plėtros planą, patvirtintą
regiono plėtros tarybos sprendimu;
 projektas turi atitikti atitinkamos savivaldybės strateginį veiklos planą.
Regionui numatytas
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšų limitas, Eur

23.227.525
Metai

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Viso

Siektinos stebėsenos
rodiklių pasiekimo
tarpinės ir galutinės
reikšmės

ES lėšos, dėl kurių kasmet
turi būti pasirašytos projektų
sutartys
2.322.752
6.968.257
6.968.257
2.322.753
2.322.753
2.322.753
23.227.525

23.227.525

232.275
1.858.202
5.110.055
6.503.707
4.180.955
2.322.753
2.090.477
929.101
23.227.525

Projektu turi būti siekiama bent vieno iš išvardytų stebėsenos rodiklių, kurie
skaičiuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame 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“ ir
paskelbtame
ES
struktūrinių
fondų
interneto
svetainėje
www.esinvesticijos.lt, nustatyta tvarka:
Sukurtos arba atnaujintos atviros
erdvės miestų vietovėse
(P.B.238), kv. m:
Tarpinė
Galutinė
reikšmė
reikšmė
2018 m. pab.
2023 m. pab.
112025
560125

Projekto
finansavimas

ES lėšos, kurios kasmet
turi būti pripažįstamos
deklaruotinomis

Pastatyti arba atnaujinti viešieji
arba komerciniai pastatai miestų
vietovėse (P. B.239), kv. m:
Tarpinė
Galutinė
reikšmė
reikšmė
2018 m. pab.
2023 m. pab.
967
4833

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 92,5 proc. visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus PFSA 31 punkte nurodytas
išimtis. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei
7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus PFSA 31 punkte
nurodytas išimtis.
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1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa,
patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu
Dokumentai
Nr. C(2014) 6397.
projektinių pasiūlymų
2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų
dėl regiono projektų
projektų atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas LR
įgyvendinimo (toliau
vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893.
– projektinis
PASTABA: Šiame dokumente rasite projektinio pasiūlymo formą.
pasiūlymas) teikėjams
3. Priemonės 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė
plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas LR vidaus reikalų
ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-989.
1. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba.
Projektinių
pasiūlymų pateikimo 2. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas kompiuteriu.
3. Projektinis pasiūlymas turi būti teikiamas pagal Aprašo 1 priede nustatytą
reikalavimai
formą.
4. Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti pateikiamas, kai
yra parengti visi projektinio pasiūlymo priedai, nurodyti Aprašo 1 priede
nustatytoje formoje ir numatyti PFSA.
5. Kartu su projektiniu pasiūlymu savivaldybės administracija turi pateikti:
5.1. savivaldybės tarybos sprendimą dėl apsisprendimo įgyvendinti
regiono projektą;
5.2. investicijų projektą, parengtą vadovaujantis Investicijų projektų,
kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės
paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, kuri paskelbta
interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt; Optimalios projekto
įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos,
kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, reikalavimai
investiciniam projektui netaikomi, tačiau investicijų projekte turi būti
įvertinta bent viena projekto įgyvendinimo alternatyva.
6. Projektinio pasiūlymo teikėjas turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo
originalą (pirmajame lape turi būti aiškiai užrašyta „ORIGINALAS“) ir
jo priedus, vieną skenuotą (pirmajame lape turi būti aiškiai užrašyta
„KOPIJA“) projektinį pasiūlymą ir jo priedus bei vieną elektroninę
projektinio pasiūlymo ir jo priedų versiją. Jei teikiami keli projektiniai
pasiūlymai, jų variantai elektroninėje formoje turi būti įrašyti atskirose
laikmenose.
7. Projektinis pasiūlymas turi būti antspauduotas ir pasirašytas juridinio
asmens vadovo ar jo įgalioto asmens.
8. Projektinio pasiūlymo lapai turi būti susegti į segtuvą ir sunumeruoti.
9. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas kartu su lydraščiu. Projektinis
pasiūlymas gali būti atsiųstas registruotu laišku, įteiktas kurjerio arba
projektinio pasiūlymo teikėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai.
10. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas iki nurodyto termino. Jei
pasiūlymas siunčiamas paštu, pašto antspaudo data turi būti nevėlesnė
nei nurodytas galutinis projektinių pasiūlymų pateikimo terminas. Vėliau
pristatytas projektinis pasiūlymas nebus registruojamas ir nagrinėjamas.
Projektinių
pasiūlymų pateikimo
Klaipėdos regiono
plėtros tarybai
galutinė data

2018 m. spalio 31 d.
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Klaipėdos regiono
plėtros tarybos
sekretoriato adresas,
kuriuo reikia teikti
projektinius
pasiūlymus

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos apskrities skyrius
Danės g. 17, LT- 92117 Klaipėda (III aukštas, 319 kab.)

Kontaktai

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos apskrities skyriaus vyr. specialistė
Viktorija Šniolienė, tel. (8-46) 312 940,
el. p. viktorija.snioliene@vrm.lt
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