KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PANEVĖŽIO REGIONO
PROJEKTŲ SĄRAŠUI NR. 05.4.1-CPVA-R-302-51 SUDARYTI PAGAL PRIEMONĘ
NR. 05.4.1-CPVA-R-302 „AKTUALIZUOTI SAVIVALDYBIŲ
KULTŪROS
PAVELDO OBJEKTUS“
Vadovaudamiesi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl
atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą” ir Iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu 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“, kviečiame teikti projektinius pasiūlymus Panevėžio regiono
projektų, finansuojamų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti
savivaldybių kultūros paveldo objektus“ (toliau – priemonė), sąrašui Nr. 05.4.1-CPVA-R302-51 sudaryti.
Priemonė prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ 5.4.1 konkretaus uždavinio – „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą,
lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ –
įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas ir
pritaikymas kultūrinėms ir su jomis susijusiomis edukacinėmis, ekonominėms, socialinėms ir
kitoms reikmėms, siekiant išsaugoti bet atskleisti vertingąsias kultūros paveldo objektų
savybes ir sudaryti prielaidas lankytojų srautų didinimui, kurti naujas ir plėtoti esamas veiklas,
įtraukti vietos, kūrybines bendruomenes, padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros
paveldu, taip pat pagerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio
šalių rinkose.
Priemonės remiamos veiklos:
Pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-338 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės
„Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus” (toliau – Aprašas) remiama ši veikla:
regiono kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas
kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir panašioms
reikmėms.
Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą regiono projektų sąrašas visam pagal Priemonę
skirtam ES struktūrinių fondų lėšų regiono ar miesto limitui turi būti sudarytas iki 2016 m.
gruodžio 31 d., o projektų sutartys pagal regiono projektų sąrašą turi būti pasirašytos iki 2018
m. liepos 1 d.
Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2021 m.
gruodžio 31 d.
Galimi pareiškėjai yra viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises
ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba bei religinės bendruomenės ar bendrijos.

Galimi partneriai yra viešieji ir privatūs juridiniai asmenys. Privatūs partneriai galimi
tik įgyvendinant viešos ir privačios partnerystės projektus, skirtus aktualizuoti kultūros
paveldą. Partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo
įgyvendinimo.
Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju
(projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.
Projektas turi atitikti bendruosius projektų reikalavimus bei specialiuosius projektų
atrankos kriterijus.
Bendrieji projektų reikalavimai (patvirtinti Lietuvos Respublikos Finansų ministro
2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
patvirtinimo“):
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 lyčių lygybės ir
nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas turi 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.
Specialieji projektų atrankos kriterijai (patvirtinti 2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2015 m. liepos 9 d.
posėdyje Nr. 8 ir skelbiami 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt):
1. Projektas turi atitikti Kultūros objektų aktualizavimo programos nuostatas. Laikoma,
kad projektas atitinka šį specialų atrankos kriterijų, jei projekte numatomas tvarkyti kultūros
paveldo objektas įgyvendina Kultūros objektų aktualizavimo programos IV skyriaus 20 -22
punktų nuostatas bei atitinka minėtos programos 23 punkte nustatytus bendruosius ir 24 punkte
nustatytus specialiuosius reikalavimus. Projekto atitiktis minėtų punktų nuostatoms turi būti
vertinama pilna apimtimi, t. y. visiems atitinkamo punkto papunkčiuose nustatytiems
reikalavimams, kaip nurodoma Kultūros objektų aktualizavimo programoje;
2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą Regiono plėtros tarybos
sprendimu. Laikoma, kad projektas atitinka šį specialų atrankos kriterijų, jei projektiniame
pasiūlyme nurodytas projekto pareiškėjas, projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano
atitinkamoje priemonėje pateiktą informaciją, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros
plane nurodytos finansavimo sumos pagal kiekvieną iš šaltinių.
3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą. Laikoma, kad projektas
atitinka šį specialų atrankos kriterijų, jei projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje
nurodytos projekto veiklos atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamoje
priemonėje numatytą priemonės vykdytoją ir jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį.
Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

Pagal priemonę Panevėžio regionui skirtos ES struktūrinių fondų lėšos –
874.178,33 EUR.
Pagal priemonę Panevėžio miestui skirtos ES struktūrinių fondų lėšos –
1.021.766,88 EUR.
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 procentus visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto
finansavimo ne mažiau nei 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir
(arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto
įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama suma.
Panevėžio regionui skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet siekiama
pasirašyti projektų sutartis ir kurias kasmet siekiama pripažinti deklaruotinomis:
ES lėšos, dėl kurių
ES lėšos, kurias kasmet
Metai
kasmet siekiama
siekiama pripažinti
pasirašyti projektų
deklaruotinomis, EUR
sutartis, EUR
2017
437.100,00
43.710,00
2018
437.078,33
174.837,83
Panevėžio
2019
0
305.963,50
regionas
2020
0
262.251,33
2021
87.415,67
2022
0
2023
0
ES struktūrinių fondų lėšų
874.178,33
874.178,33
suma, EUR
Panevėžio miestui skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet siekiama pasirašyti
projektų sutartis ir kurias kasmet siekiama pripažinti deklaruotinomis:
ES lėšos, dėl kurių ES lėšos, kurias kasmet
Metai
kasmet
siekiama siekiama
pripažinti
pasirašyti
projektų deklaruotinomis, EUR
sutartis, EUR
2017
510.900,00
51.090,00
2018
510.866,88
204.356,69
Panevėžio
2019
0
357.620,06
miestas
2020
0
306.526,75
2021
102.173,38
2022
0
2023
0
ES struktūrinių fondų lėšų suma,
1.021.766,88
1.021.766,88
EUR
Projektu turi būti siekiama žemiau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos
rodiklių:
1. „Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir
teritorijos“, kodas P. S.335
2. „Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei
turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas“, kodas P. B.209

Projektu turi būti siekiama nustatytų Aprašo 27.1-27.2 papunkčiuose nustatytų
stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje Panevėžio regionui ir
Panevėžio miestui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes:
Numatomo apsilankymų remiamuose
Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui
kultūros ir gamtos paveldo objektuose
gamtos ir kultūros paveldo objektai ir
bei turistų traukos vietose skaičiaus
Regionas/ teritorijos (P. S.335)
padidėjimas (P. B.209)
Miestas

Panevėžio
regionas
Panevėžio
mietas
Iš viso:

Tarpinė reikšmė
2018 m. pab.

Galutinė reikšmė
2023 m. pab.

Tarpinė reikšmė
2018 m. pab.

Galutinė reikšmė
2023 m. pab.

0

1

0

1000

0

1

0

1200

0

2

0

2200

Projektas turi atitikti Aprašą.
Projektiniai pasiūlymai dėl regiono projekto įgyvendinimo turi būti parengti
vadovaujantis projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo forma, patvirtinta
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893
„Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regiono projektų
atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Kartu su projektiniu pasiūlymu dėl Aprašo 11 punkte nurodytos veiklos turi būti
pateikti šie priedai:
1. investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti
finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo
metodiką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su
investicijų projektu turi būti užpildyta sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklė (Investicijų
projektų metodikos dalis);
2. investicijų projekte pareiškėjas turi išnagrinėti projekto alternatyvas vadovaujantis
Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika,
patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio protokolo Nr. 35 sprendimu (toliau
– Kokybės metodika). Projektams, kuriems įgyvendinti suplanuotų investicijų į investavimo
objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pridėtinės vertės mokestį (toliau –
PVM) ir išlaidas, kurios yra apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius
(fiksuotus įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas, neviršija 300 000 eurų,
rengimas ir kartus su projektiniu pasiūlymu teikiamas investicijų projektas su viena siūloma
įgyvendinti projekto alternatyva. Visais atvejais investicijų efektyvumo vertinimui turi būti
taikomas sąnaudų ir naudos analizės metodas. Kokybės metodika skelbiama ES struktūrinių
fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Teisės aktai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiamas projektinis pasiūlymas dėl
regiono projekto įgyvendinimo:
1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta
Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397;
2. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų

finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m.
balandžio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-338“;
3. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV-326 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių
skaičiavimo aprašo patvirtinimo“;
4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos
rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m.
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499;
5. Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-711 „Dėl Kultūros objektų
aktualizavimo 2014-2020 metų programos patvirtinimo“;
6. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d.
įsakymas Nr. 2014/8-337, kuriuo patvirtinta Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti
finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo
metodika (metodika skelbiama svetainėje www.ppplietuva.lt);
7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimas (protokolas Nr. 35),
kuriuo patvirtinta Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės
vertinimo metodika (metodikos skelbiamos svetainėje www.ppplietuva.lt);
8. Kiti priemonės Apraše nurodyti dokumentai.
Pastaba. 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) komponentų įverčių reikšmės (dokumentų elektroninės versijos pateikiamos adresu
http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-dokumentai).
Projektiniai pasiūlymai dėl regiono projekto įgyvendinimo (vienas projektinio
pasiūlymo originalas ir jo priedai bei skenuotas projektinis pasiūlymas ir elektroninės jo priedų
versijos) Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka turi būti pateikti Panevėžio
regiono plėtros tarybai adresu: Respublikos g. 38, LT -35173, Panevėžys ne vėliau, kaip iki
2016 m. spalio 14 d.
Kviečiame Panevėžio apskrities savivaldybių administracijas pagal galimybes planuoti
kuo ankstesnius projektinių pasiūlymų pateikimo terminus.
Kontaktai papildomai informacijai:
skyriaus vedėja Kristina Udrienė, tel. (8 45) 505 783, el. paštas kristina.udriene@vrm.lt;
vyr. specialistas Jonas Streikus, tel. (8 45) 505 703, el. paštas jonas.streikus@vrm.lt;
vyr. specialistė Kristina Linkonaitė, tel. (8 45) 505 781, el. paštas kristina.linkonaite@vrm.lt;
vyr. specialistė Inga Adomaitienė, tel. (8 45) 505 763, el. paštas inga.adomaitienė@vrm.lt.

