Aktuali redakcija nuo 2019-10-09
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
2014–2020 M. ŠIAULIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠUI SUDARYTI
PAGAL PRIEMONĘ 09.1.3-CPVA-R-725 „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“
2016-12-16 Nr. ŠMM-725-01
Šiauliai
1. Veiksmų programa, prioritetas, uždavinys, jo 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (toliau – Veiksmų programa), patvirtinta
įgyvendinimo priemonė, priemonės tikslas
Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397.
9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“.
9.1.3. uždavinys „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“.
09.1.3-CPVA-R-725 priemonė „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.
Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą.
2. Galimi pareiškėjai ir partneriai, nustatyti Galimas pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos ir (arba) neformaliojo vaikų
atitinkamos Veiksmų programos priemonės švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos.
projektų finansavimo sąlygų apraše
Galimas (-i) partneris (-ai) yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje. Partnerio įtraukimo į
projektą būtinumas turi būti pagrįstas paraiškoje.
Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik viešieji juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto
vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.
3. Remiamos veiklos, nustatytos atitinkamos Investicijos į savivaldybės nuosavybės teise priklausančią neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą (techninės
Veiksmų programos priemonės projektų kūrybos ir meno, gamtamokslines, muzikos, dailės, teatro, sporto mokyklas ir būrelius, kitą infrastruktūrą,
finansavimo sąlygų apraše
skatinančią kūrybiškumą, sveiką gyvenseną, saugų elgesį kelyje).
4. Bendrieji projektų reikalavimai, nustatyti Bendrieji reikalavimai yra šie:
atitinkamos Veiksmų programos priemonės 1. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio
projektų finansavimo sąlygų apraše
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.
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7. Turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.
8. Projekto veiklos turi būti vykdomos Veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (Projektų administravimo
ir 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 Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:
patvirtinti specialieji projektų atrankos kriterijai, 1. projektas turi atitikti Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų plano 1 priedo 1.1.4
nustatyti atitinkamos Veiksmų programos papunktyje nurodytą priemonę „Sudaryti prielaidas švietimo ir kitoms įstaigoms organizuoti vaikams stovyklas
priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše
vasaros ir kitų mokinių atostogų metu, gerinti neformaliojo vaikų švietimo aplinką ir turtinti ugdymo bazę,
infrastruktūrą, vykdyti kitas fizinio aktyvumo skatinimo priemones“.
2. projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu. Laikoma, kad
projektas atitinka regiono plėtros planą, jei projekto pareiškėjas, projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano
priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto veiklas, o finansavimo dydis neviršija
regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš finansavimo
šaltinių.
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

2014–2020 m. ES fondų lėšų limitas Šiaulių regionui yra 2 188 369 Eur.

Projektu turi būti siekiama priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusios vaikų priežiūros
arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“, kodas P.B.235. Minimali rodiklio reikšmė nenustatoma.
Projektu turi būti siekiama priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 22.2 punkte nustatyto stebėsenos
rodiklio reikšmių, atsižvelgiant į Šiaulių regionui nustatytas minimalias tarpines ir siekiamas stebėsenos
rodiklių reikšmes.
Šiaulių regionui nurodytos reikšmės:
- Stebėsenos rodiklis P.N.723 „Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo
įstaigos“ (tarpinė reikšmė 2018 m. birželio 1 d. – 0, siekiama minimali reikšmė – 3).

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

Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos) iki Šiaulių regiono plėtros tarybos
sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino turi Šiaulių regiono plėtros tarybos
sekretoriatui raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis
pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų
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projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame 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“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
9. Kartu su projektiniu pasiūlymu dėl regiono Kartu su projektiniu pasiūlymu savivaldybių institucijos turi pateikti:
projekto įgyvendinimo privalomi pateikti priedai 1. Investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos
Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką (toliau IP rengimo metodika),
patvirtintą Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. 2014/8-337 (skelbiama tinklapiuose www.esinvesticijos.lt, http://www.ppplietuva.lt/teisinemetodine-informacija/metodiniai-dokumentai), jei projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą,
reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir projektui
įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms
tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal
iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300
000,00 Eur (tris šimtus tūkstančių eurų 00 ct).
Pagal vykdomų veiklų pobūdį, investiciniame projekte turi būti išnagrinėtos 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės
„Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 38.1 punkte nurodytos
alternatyvos.
2. Sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lenteles/ skaičiuokles, parengtas
pagal IP rengimo metodikos 10-11 prieduose nustatytas formas. Investicijų projektas pateikiamas atspausdintas.
Taip pat pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, jo priedai – sąnaudų ir naudos analizės
ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelės Excel formatu. Visi tarpiniai skaičiavimai su
formulėmis turi būti pateikti sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų
lentelėje/skaičiuoklėje, kad būtų užtikrintas skaičiavimų atsekamumas.
Atkreipiame dėmesį, kad turi būti naudojama aktuali lentelės/skaičiuoklės versija bei naudojamos aktualios
konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės, kurios
skelbiamos http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniai-dokumentai/.
10. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis turi būti 1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos
rengiamas projektinis pasiūlymas dėl regiono 2014 m. rugsėjo 8d. sprendimu Nr. C(2014) 6397.
projekto įgyvendinimo
2. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformaliojo švietimo
infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1074.
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3. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893,
paskelbtu Teisės aktų registre ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.
4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380.
5. Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380.
6. 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.
7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014
m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316.
8. Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams,
patvirtintos 2014−2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo
komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-376,
paskelbtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.
9. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 2014/8-337
(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)
10. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformaliojo švietimo
infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1065.
11. Šiaulių regiono plėtros tarybos sekretoriato Projektinį pasiūlymą teikti adresu:
adresas, kuriuo reikia teikti projektinius Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius,
pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai
ir kontaktai, kuriais galima gauti papildomą
informaciją, rengiant projektinį pasiūlymą dėl Kontaktai papildomai informacijai:
regiono projekto įgyvendinimo
- skyriaus vedėja Dalia Dijokaitė, tel. (8 41) 524 530, el. paštas dalia.dijokaite@vrm.lt
- vyr. specialistas Vidmantas Jarulis, tel. (8 41) 501 135, el. p. vidmantas.jarulis@vrm.lt
12. Projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų Šiaulių regionui pagal priemonę skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos
įgyvendinimo pateikimo tarpiniai etapai bei projektų sutartys:
finansavimo
apimčių
limitai,
nustatyti 2017 m. – 0 Eur, 2020 m. – 2 188 369 Eur.
atitinkamos Veiksmų programos priemonės
projektų finansavimo sąlygų apraše
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Šiaulių regionui pagal priemonę skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos
deklaruotinomis:
2016 m. – 150 20 Eur, 2017 m. – 321 437 Eur, 2018 m. – 624 355 Eur, 2019 m. – 629 990 Eur, 2020 m. – 232
250 Eur, 2021 m. – 129 152 Eur, 2022 m. – 147 603 Eur, 2023 m. – 88 562 Eur.
Pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytą remiamą veiklą Šiaulių regiono projektų sąrašą
numatoma sudaryti iki 2020 m. vasario 1 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)
14.
Kita
savivaldybių
vykdomosioms
institucijoms reikiama žinoti informacija

Galutinė projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo pateikimo Šiaulių regiono plėtros tarybai
data 2019 m. gruodžio 10 d.

Savivaldybės institucija pateikia vieną projektinio pasiūlymo originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį
pasiūlymą ir elektronines jo priedų versijas.
Projektiniai pasiūlymai elektroninėje laikmenoje turi būti pateikti ir tokiu formatu, kad informaciją galima būtų
redaguoti.
Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti pateikiamas, kai yra parengti visi projektinio pasiūlymo
priedai, nurodyti projektų finansavimo sąlygų apraše.

Pakeitimai: Kvietimo 6, 10, 12, 13 punktai (2019 m. spalio 9 d. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus raštas
savivaldybėms 51/5D-168 „Dėl patikslintų kvietimų teikti projektinius pasiūlymus“).
___________________________________

