Aktuali redakcija nuo 2016-07-26

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
2014–2020 M. ŠIAULIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠUI SUDARYTI
PAGAL PRIEMONĘ NR. 07.1.1-CPVA-R-305 „MODERNIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS INFRASTRUKTŪRĄ“
2016-02-26 Nr. KM-305-01
Šiauliai
1. Veiksmų programa, prioritetas,
uždavinys, jo įgyvendinimo priemonė

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (toliau – Veiksmų programa), patvirtinta
Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397
7 prioritetas „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“
7.1.1 konkretus uždavinys „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant
kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“
priemonė Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“.

2. Galimi pareiškėjai, nustatyti
atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų
apraše
3. Remiamos veiklos, nustatytos
atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų
apraše
4. Bendrieji projektų reikalavimai,
nustatyti atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų
apraše

Galimi pareiškėjai yra viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina
savivaldybės taryba ir kurių projektai įtraukti į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą bei religinės
bendruomenės ar bendrijos, kurių projektai įtraukti į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą.
Remiama veikla: savivaldybių kultūros infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas tikslinėse teritorijose gerinant ir
užtikrinant paslaugų prieinamumą ir kokybę.
Bendrieji reikalavimai yra šie:
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 (Projektų administravimo ir
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finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K–316
„Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ , 411 punkte nustatytomis sąlygomis).
5. Veiksmų programos stebėsenos
komiteto patvirtinti specialieji projektų
atrankos kriterijai, nustatyti atitinkamos
Veiksmų programos priemonės projektų
finansavimo sąlygų apraše

Projektas turi atitikti šiuos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m.
liepos 9 d. posėdyje Nr. 8 patvirtintus specialiuosius projektų atrankos kriterijus:
1. Projektas turi atitikti Kultūros objektų aktualizavimo programos nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka šį
specialųjį atrankos kriterijų, jei projekte numatomas tvarkyti kultūros infrastruktūros objektas įgyvendina Kultūros
objektų aktualizavimo programos IV skyriaus 20–22 punktų nuostatas bei atitinka minėtos programos 23 punkte
nustatytus bendruosius ir 25 punkte, arba 26 punkte, arba 27 punkte, arba 28 punkte, arba 29 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 specialųjį 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 specialųjį 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.

6. Regionui numatytas Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų limitas, nustatytas
atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų
apraše
7. Regionui nustatytos siektinos
stebėsenos rodiklių pasiekimo tarpinės ir
galutinės reikšmės, nustatytos atitinkamos
Veiksmų programos priemonės projektų
finansavimo sąlygų apraše

Šiaulių regionui – 1 366 921,22 Eur
Šiaulių miestui – 2 220 228,88 Eur
Projektu turi būti siekiama produkto stebėsenos rodiklio „Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai“, kodas
P.N.304, reikšmės, atsižvelgiant į aprašo 26 punkte pateiktoje lentelėje Šiaulių regionui ir Šiaulių miestui nustatytas
tarpines ir galutines stebėsenos rodiklio reikšmes:
- Šiaulių regionas:
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius (kodas P.N.304) (tarpinė reikšmė 2018 m. pab. – 0, galutinė
reikšmė 2023 m. pab. – 1);
- Šiaulių miestas:
Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius (kodas P.N.304) (tarpinė reikšmė 2018 m. pab. – 0, galutinė
reikšmė 2023 m. pab. – 1).
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8. Projektiniai pasiūlymai dėl regiono
projektų įgyvendinimo turi būti teikiami,
užpildant regionų projektų atrankos
tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą

Savivaldybių vykdomosios institucijos bei religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti projektinius pasiūlymus
dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal formą, nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto 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“ 1 priede ir paskelbtą 2014–2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

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

Kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateikta:
1. Investicijų projektas, parengtas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos
struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo
agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama 2014–2020 m. Europos
Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
2. Užpildyta sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklė ir jos elektroninė versija (Investicijų projektų, kuriems siekiama
gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos dalis).

10. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis turi
būti rengiamas projektinis pasiūlymas dėl
regiono projekto įgyvendinimo

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. ĮV-98 „Dėl priemonės Nr. 07.1.1CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
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“
3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymas 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. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. ĮV-711 „Dėl Kultūros objektų
aktualizavimo 2014-2020 metų programos patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“
7. 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“
8. 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)
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9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“
10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“
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
dėl regiono projekto įgyvendinimo

Projektinius pasiūlymus teikti adresu:
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius,
Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai

12. Projektinių pasiūlymų dėl regiono
projektų įgyvendinimo pateikimo tarpiniai
etapai bei finansavimo apimčių limitai,
nustatyti atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų
apraše

Šiaulių regionui pagal priemonę skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų
sutartys: 2016 m. – 683 460, 00 Eur, 2017 m. – 683 461, 22 Eur
Šiaulių miestui pagal priemonę skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų
sutartys: 2016 m. – 1 110 100, 00 Eur, 2017 m. – 1 110 128, 88 Eur

Kontaktai papildomai informacijai:
- skyriaus vedėja Dalia Dijokaitė, tel. (8 41) 524 530, el. paštas dalia.dijokaite@vrm.lt
- vyr. specialistė Edita Šliautarienė, tel. (8 41) 520 872, el. paštas edita.sliautariene@vrm.lt

Šiaulių regionui pagal priemonę skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos
deklaruotinomis: 2016 m. – 68 346, 00 Eur , 2017 m. – 341 730, 12 Eur, 2018 m. – 615 114, 49 Eur,
2019 m. – 341 730, 61 Eur
Šiaulių miestui pagal priemonę skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos
deklaruotinomis: 2016 m. – 111 010, 00 Eur , 2017 m. – 555 052, 89 Eur, 2018 m. – 999 101, 55 Eur,
2019 m. – 555 064, 44 Eur
Regiono projektų sąrašas visam pagal priemonę skirtam ES struktūrinių fondų lėšų regiono ir miesto limitui turi būti
sudarytas iki 2016 m. gruodžio 31 d., o projektų sutartys pagal regiono projektų sąrašą turi būti pasirašytos iki 2017
m. gruodžio 31 d.

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 projektų
finansavimo sąlygų aprašu)

Galutinė projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo pateikimo Šiaulių regiono plėtros tarybai data
2016 m. rugsėjo 1 diena
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14. Kita savivaldybių vykdomosioms
institucijoms reikiama žinoti informacija

Projektas turi būti įtrauktas į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą, t. y. projekto pareiškėjas, veiklos,
finansavimo dydis ir šaltiniai turi atitikti integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plane nurodytą
informaciją apie veiksmą.
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.

Pakeitimai:
1. Kvietimo 7, 9 ir 11 punktai (2016 m. liepos 26 d. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus raštas Nr. 51/5D-144 „Dėl
kvietimo teikti projektinius pasiūlymus 2014–2020 m. Šiaulių regiono projektų sąrašui sudaryti pagal 07.1.1-CPVA-R-305 priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros
infrastruktūrą“).

_____________________________

