Aktuali redakcija nuo 2017-05-03
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
2014–2020 M. ŠIAULIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠUI SUDARYTI
PAGAL PRIEMONĘ NR. 08.2.1-CPVA-R-908 „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATNAUJINIMAS“
2015-10-29 Nr. VRM-908-01
Šiauliai
1. Veiksmų programa, prioritetas,
uždavinys, jo įgyvendinimo priemonė

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 201409-08 sprendimu Nr. C(2014) 6397
8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
8.2.1 konkretaus uždavinio „Sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės
netolygumus“
įgyvendinimo priemonė Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

2. Galimi pareiškėjai, nustatyti
atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų
apraše (toliau – PFSA)

Galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos.
Partneriai gali būti: 1) viešosios įstaigos, kurių dalininkai – valstybė arba savivaldybė; 2) biudžetinės įstaigos; 3)
religinės bendrijos / bendruomenės, religiniai centrai. Partnerio (-ių) dalyvavimas projekte yra tinkamas, jei projekto
veiklos apima investicijas į partnerio (ių) nuosavybės ar patikėjimo teise valdomą turtą. Projekto veiklas vykdo ir už
tinkamą projekto įgyvendinimą atsako pareiškėjas. Projekto partneris nepatiria su projekto veiklų įgyvendinimu
susijusių išlaidų.

3. Remiamos veiklos, nustatytos
atitinkamos Veiksmų programos
priemonės PFSA

Pagal PFSA remiamos šios veiklos:
1. Atvirų viešųjų erdvių urbanistinės infrastruktūros pertvarkymas (viešo naudojimo teritorijų, esančių pramonės,
verslo ir kitose zonose sutvarkymas; esamų viešųjų erdvių atnaujinimas, pritaikant renginiams, poilsiui, laisvalaikiui,
fizinio aktyvumo didinimui (pavyzdžiui, skverų, aikščių, aikštynų, parkų sutvarkymas) ir kitiems tikslinės teritorijos
bendruomenės poreikiams; gyvenamosios aplinkos sutvarkymas šalia daugiabučių gyvenamųjų namų ir pan.).
2. Apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų, kitos infrastruktūros ir teritorijų konversija arba funkcionalumo
didinimas:
2.1. savivaldybei ar partneriui nuosavybės teise priklausančių apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų
konversija;
2.2. apleistų, nenaudojamų pramoninės, komercinės ar kitos paskirties zonų sutvarkymas (pavyzdžiui, tikslinės
teritorijos aplinką darkančių pastatų / statinių, valdomų savivaldybės nuosavybės teise, pašalinimas, pramonės zonų
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infrastruktūros įrengimas, atnaujinimas ir (ar) kitos tikslinės teritorijos viešosios aplinkos infrastruktūros, svarbios
verslui, atnaujinimas ir (ar) sukūrimas);
2.3. patalpų, priklausančių savivaldybei nuosavybės teise, atnaujinimas, pritaikant patalpas naujoms tikslinės
teritorijos bendruomenės veikloms: socialinei veiklai (laisvalaikio, užimtumo, bendruomenės renginių, mokymų
organizavimas, informacijos sklaida ir pan.), nevyriausybinių organizacijų veiklai, smulkiajam verslui (pavyzdžiui,
amatams, smulkiai gamybai, vietinėms paslaugoms ir kt.), taip pat ir pabėgėlių integracijai.
Prioritetinės sritys pagal veiklas detalizuotos PFSA 2 priede.
4. Bendrieji projektų reikalavimai,
Projektas turi atitikti šiuos bendruosius projektų reikalavimus:
nustatyti atitinkamos Veiksmų programos
1. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno VP prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato
priemonės PFSA
pasiekimo ir turi būti įgyvendinama bent viena pagal PFSA 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 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 VP įgyvendinimo teritorijoje (Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių, patvirtintų LR finansų ministro 2014-10-08 įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 411 punkte nustatytomis sąlygomis (toliau – Projektų taisyklės).
5. VP stebėsenos komiteto patvirtinti
specialieji projektų atrankos kriterijai,
nustatyti atitinkamos Veiksmų programos
priemonės PFSA
6. Regionui numatytas Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų limitas,
nustatytas atitinkamos Veiksmų
programos priemonės PFSA
7. Regionui nustatytos siektinos
stebėsenos rodiklių pasiekimo tarpinės ir

Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:
1. projektas turi būti vykdomas tikslinėje teritorijoje;
2. projektas turi atitikti Šiaulių regiono plėtros planą, patvirtintą Šiaulių regiono plėtros tarybos sprendimu;
3. projektas turi atitikti atitinkamos savivaldybės strateginį veiklos planą.

5 729 867 Eur
Projektu turi būti siekiama prisidėti prie stebėsenos rodiklių, kurie skaičiuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame LR finansų ministro 2014-
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galutinės reikšmės, nustatytos
atitinkamos Veiksmų programos
priemonės PFSA

12-30 įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos
rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ ir paskelbtame interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, nustatyta tvarka
ir pasiekiamos toliau nurodytos minimalios reikšmės: 1) produkto stebėsenos rodiklio (P.S.364) „Naujos atviros
erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus)“ – 2 000 000 kv. m. ir (arba) 2) produkto
stebėsenos rodiklio (P.S.365) „Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse“ –
3 000 kv. m. 3) projektu turi būti siekiama PFSA 21.1 ir (arba) 21.2 papunktyje nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių,
atsižvelgiant į Šiaulių regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes.
Šiaulių regionui nustatytos šios siektinos ir stebėsenos rodiklių pasiekimo tarpinės ir galutinės reikšmės:
1. Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (P.S.364): 1) tarpinė
reikšmė 2018 m. pab. (m2) – 51 023; 2) galutinė reikšmė 2023 m. pab. (m2) – 255 114;
2. Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (P.S.365): 1) tarpinė reikšmė
2018 m. pab. (m2) – 77; 2) galutinė reikšmė 2023 m. pab. (m2) – 383.

8. Projektiniai pasiūlymai dėl regiono
projektų įgyvendinimo turi būti teikiami,
užpildant Regionų projektų atrankos
tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą

Galimi pareiškėjai turi pateikti projektinius pasiūlymus Šiaulių regiono plėtros tarybai vadovaudamiesi Iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu LR vidaus
reikalų ministro 2014-12-22 įsakymu Nr.1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9. Kartu su projektiniu pasiūlymu dėl
regiono projekto įgyvendinimo privalomi
pateikti priedai

Pareiškėjas, kartu su projektiniu pasiūlymu Šiaulių regiono plėtros tarybai turi pateikti 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; sąnaudų ir
naudos analizės rezultatų skaičiuoklę, parengtą pagal formą, nustatytą Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos
pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, 4 priede.
Investicijų projekte turi būti išnagrinėta:
1. pagal PFSA 11.1 papunktyje numatytą remiamą veiklą turi būti įvertintos šios alternatyvos: naujų inžinerinių
statinių statyba; esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas; esamų inžinerinių statinių keitimas;
inžinerinių statinių nuoma / panauda;
2. pagal PFSA 11.2 papunktyje numatytą remiamą veiklą turi būti įvertintos:
2.1. viešųjų teritorijų konversijos atveju šios alternatyvos: naujų inžinerinių statinių statyba; esamų inžinerinių
statinių techninių savybių gerinimas; esamų inžinerinių statinių keitimas; inžinerinių statinių nuoma / panauda;
2.2. pastatų konversijos ir (ar) esamų, neefektyviai naudojamų visuomeninės paskirties pastatų pritaikymo tikslinės
teritorijos bendruomenės poreikiams atveju šios alternatyvos: esamo pastato konversija ir (arba) esamo, neefektyviai
naudojamo visuomeninės paskirties pastato pritaikymas naujoms tikslinės teritorijos bendruomenės veikloms; esamo
pastato atsisakymas ir naujo, poreikius atitinkančio pastato statyba; trūkstamų patalpų nuoma / panauda.
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10. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis
turi būti rengiamas projektinis
pasiūlymas dėl regiono projekto
įgyvendinimo

11. Šiaulių regiono plėtros tarybos
sekretoriato adresas, kuriuo reikia teikti
projektinius pasiūlymus dėl regiono
projektų įgyvendinimo, ir kontaktai,
kuriais galima gauti papildomą
informaciją, rengiant projektinį
pasiūlymą
12. Projektinių pasiūlymų dėl regiono
projektų įgyvendinimo pateikimo
tarpiniai etapai bei finansavimo apimčių

1. LR vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVAR-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir
susiję pakeitimai.
2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir
susiję pakeitimai
3. LR vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo
4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ ir susiję pakeitimai
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ ir susiję pakeitimai
6. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014
m. spalio 13 d. posėdžio sprendimas (protokolas Nr. 35) „Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos
pasirinkimo kokybės vertinimo metodika“
7. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 2014/8-337
(Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės
biudžeto lėšų, rengimo metodika)
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“.
1) Projektinius pasiūlymus siųsti adresu:
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius,
Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai;
2) Kontaktai informacijai:
- skyriaus vedėja Dalia Dijokaitė, tel. (8 41) 524 530, el. p. dalia.dijokaite@vrm.lt,
- vyr. specialistė Edita Šliautarienė tel. (8 41) 520 872, el. p. edita.sliautariene@vrm.lt.
Šiaulių regionui suplanuotos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys:
2016 m. – 2 120 050 Eur, 2017 m. – 1 890 856 Eur, 2018 m. – 572 987 Eur, 2019 m. – 572 987 Eur, 2020 m. – 572
987 Eur, iš viso – 5 729 867 Eur.
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limitai, nustatyti atitinkamos Veiksmų
programos priemonės PFSA
13. Galutinė projektinių pasiūlymų dėl
regiono projektų įgyvendinimo pateikimo
regiono plėtros tarybai data (nustatoma
vadovaujantis Regionų projektų atrankos
tvarkos aprašo 5 punktu ir atitinkamos
Veiksmų programos priemonės PFSA)
14. Kita savivaldybių vykdomosioms
institucijoms reikiama žinoti informacija

Šiaulių regionui suplanuotos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis:
2016 m. – 57 298 Eur, 2017 m. – 458 389 Eur, 2018 m. – 1 260 571 Eur, 2019 m. – 1 604 363 Eur, 2020 m. – 1 031
376 Eur, 2021 m. – 572 987 Eur, 2022 m. – 515 688 Eur, 2023 m. – 229 195 Eur, iš viso – 5 729 867 Eur.

2017 m. lapkričio 6 diena.

Savivaldybės institucija pateikia vieną projektinio pasiūlymo originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį
pasiūlymą ir elektronines jo priedų versijas.
Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti pateikiamas, kai yra parengti visi projektinio pasiūlymo
priedai, nurodyti Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos
tvarkos aprašo 1 priede nustatytoje formoje ir (arba) numatyti projektų finansavimo sąlygų apraše arba nustatyti
kvietime teikti projektinius pasiūlymus.
Šiaulių regiono projektų sąrašas pagal priemonę sudaromas iki 2017 m. gruodžio 31 dienos.
Planuojamų pagal PFSA projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2023 m. rugsėjo 1 d.

Pakeitimai:
1. 2016 m. rugsėjo 27 d. redakcija:
kvietimo 3, 9, 10, 11, 12 ir 14 punktai (2016 m. rugsėjo 27 d. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus raštas
Nr. 51/5D-186 „Dėl kvietimo teikti projektinius pasiūlymus 2014–2020 m. Šiaulių regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo
gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ pakeitimo“).
2. 2017 m. gegužės 3 d. redakcija:
kvietimo 13 ir 14 punktai (2017 m. gegužės 3 d. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus raštas Nr. 51/5D-138 „Dėl
kvietimo teikti projektinius pasiūlymus 2014–2020 m. Šiaulių regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių
atnaujinimas“ pakeitimo“).

_____________________________

