KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
2014-2020 M. ŠIAULIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ SUDARYMUI
PAGAL PRIEMONĘ NR. 08.1.2-CPVA-R-408 „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA“
2015-09-28 Nr. SBFP-1
Šiauliai
1. Veiksmų programa (toliau – VP),
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014prioritetas, uždavinys, jo įgyvendinimo 09-08 sprendimu Nr. C(2014) 6397, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“, 8.1.2 uždavinio
priemonė
„Padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.1.2CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.
2. Galimi pareiškėjai, nustatyti
atitinkamos VP priemonės projektų
Pagal PFSA galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos. Projektai įgyvendinami be partnerių.
finansavimo sąlygų apraše (toliau –
PFSA)
3. Remiamos veiklos, nustatytos
Pagal PFSA remiamos veiklos: naujų pastatų statyba arba esamų (ne socialinio būsto paskirties) pastatų ar patalpų
atitinkamos VP priemonės PFSA
pritaikymas socialinio būsto paskirčiai, taip pat gyvenamųjų namų, butų pirkimas, jų pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams. Visi projektai turi atitikti Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros veiksmų plano 7 ir 8 punktuose
nurodytus uždavinius ir remiamas veiklas.
4. Bendrieji projektų reikalavimai,
1. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno VP prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato
nustatyti atitinkamos VP 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)
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5. VP stebėsenos komiteto patvirtinti
1. Projektai, priklausomai nuo juose numatytų įgyvendinti veiklų pobūdžio, atitinka Savivaldybių socialinio būsto
specialieji projektų atrankos kriterijai, fondo plėtros veiksmų plano 7 punkte nurodytus uždavinius ir PFSA IV skyriuje nurodytus projektų reikalavimus;
nustatyti atitinkamos VP priemonės PFSA taip pat vertinama, ar projektai prisideda siekiant Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros veiksmų plano V
skyriuje nurodytų laukiamų rezultatų.
2. Projektai atitinka regiono plėtros plano nuostatas.
6. Regionui numatytas Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų limitas,
4.641.475 Eur
nustatytas atitinkamos VP priemonės
PFSA
7. Regionui nustatytos siektinos
Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius (P.S.362):
stebėsenos rodiklių pasiekimo tarpinės ir
tarpinė minimali reikšmė 2018 m. pabaigoje – 9,
galutinės reikšmės, nustatytos atitinkamos
galutinė minimali reikšmė 2023 m. pabaigoje – 107.
VP priemonės PFSA
8. Projektiniai pasiūlymai dėl regiono
Vadovautis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos
projektų įgyvendinimo turi būti teikiami, aprašu, patvirtintu LR vidaus reikalų ministro 2014-12-22 įsakymu Nr.1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių
užpildant Regionų projektų atrankos fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų
tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą
atrankos tvarkos aprašas).
9. Kartu su projektiniu pasiūlymu dėl
1. Savivaldybės tarybos sprendimas (-ai) dėl apsisprendimo įgyvendinti regiono projektą (-us).
regiono projekto įgyvendinimo privalomi
2. Investicijų projektai (parengti pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš ES struktūrinės
pateikti priedai
paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros
direktoriaus 2014-12-31 įsakymu Nr. 2014/8-337 ir paskelbtą ES struktūrinių fondų interneto svetainėje
www.esinvesticijos.lt, bei atsižvelgiant į Projektų taisyklių 671 punktą ir į šio PFSA 24 punkte nurodytą reikalavimą.
Visai savivaldybei prašomų skirti investicijų sumai rengiamas vienas investicijų projektas).
3. Sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelės (parengtos pagal formas,
nustatytas Projekto optimalios įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, patvirtintos
2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų VP valdymo komiteto 2014-10-13 posėdžio sprendimu (protokolo
Nr. 35) ir paskelbtos ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, 4 ir 5 prieduose).
10. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis
1. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-09-16 įsakymas Nr. A1-525 „Dėl 2014–2020 metų Europos
turi būti rengiamas projektinis pasiūlymas Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
dėl regiono projekto įgyvendinimo
įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
Nr. 1 patvirtinimo“;
2. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis LR finansų ministro 2014-10-08 įsakymu
Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu;
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4. Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros 2015–2020 metais veiksmų planu, patvirtintu LR socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2015-04-09 įsakymu Nr. A1-192 „Dėl Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros 2015–2020 metais
veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros veiksmų planas);
5. Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams,
patvirtintomis 2014−2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto,
sudaryto LR finansų ministro 2007-12-18 įsakymu Nr. 1K-376 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos,
Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014−2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų sudarymo“, 2014-07-04 posėdžio
protokolu Nr. 34, paskelbtomis ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.
1. Projektinius pasiūlymus siųsti adresu:
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius,
Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai;
2. Kontaktai papildomai informacijai:
- skyriaus vedėja Dalia Dijokaitė, tel. (8 41) 524 530, el. p. dalia.dijokaite@vrm.lt,
- vyr. specialistė Aida Striaukaitė-Gumuliauskienė tel. (8 41) 500 218,
el. p. aida.striaukaite.gumuliauskiene@vrm.lt.
Šiaulių regionui pagal priemonę skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos
deklaruotinomis (ES lėšų suma kasmet, Eur):
2016 m. – 49.000; 2017 m. – 740.051; 2018 m. – 1.160.369; 2019 m. – 1.160.369; 2020 m. – 928.295; 2021 m. –
603.391; iš viso – 4.641.475.

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 limitai,
nustatyti atitinkamos VP priemonės PFSA
13. galutinė projektinių pasiūlymų dėl
regiono projektų įgyvendinimo pateikimo
regiono plėtros tarybai data (nustatoma
Iki 2016 m. sausio 11 dienos.
vadovaujantis Regionų projektų atrankos
tvarkos aprašo 5 punktu ir atitinkamos VP
priemonės PFSA)
14. kita savivaldybių vykdomosioms
Savivaldybės institucija pateikia vieną projektinio pasiūlymo originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį
institucijoms reikiama žinoti informacija pasiūlymą ir elektronines jo priedų versijas (kaip nustatyta Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 5 punkte).
Susiję dokumentai:
1. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015-02-24 įsakymas A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir
Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“;
2. Viešųjų pirkimų tarnybos 2014-12-31 įsakymas 1S-266 „Dėl Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo
paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų patvirtinimo“;

4

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-06-04 nutarimas Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo
tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“;
4. LR aplinkos ministerijos 2013-12-09 įsakymas D1-909 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ patvirtinimo“.

_____________________________

