Aktuali redakcija nuo 2019-05-21

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
2014–2020 M. ŠIAULIŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠUI SUDARYTI
PAGAL PRIEMONĘ NR. 05.4.1-LVPA-R-821 „SAVIVALDYBES JUNGIANČIŲ TURIZMO TRASŲ
IR TURIZMO MARŠRUTŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
2016-05-16 Nr. ŪM-821-01
Šiauliai
1. Veiksmų programa, prioritetas, uždavinys, jo 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (toliau – Veiksmų programa), patvirtinta
įgyvendinimo priemonė
Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397
5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
5.4.1 konkretus uždavinys „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą,
visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“
priemonė Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra“ (toliau – Priemonė)
2. Galimi pareiškėjai ir partneriai, nustatyti
atitinkamos Veiksmų programos priemonės
projektų finansavimo sąlygų apraše
3. Remiamos veiklos, nustatytos atitinkamos
Veiksmų programos priemonės projektų
finansavimo sąlygų apraše

Galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, galimi partneriai yra biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai
asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina biudžetinė įstaiga.
Remiama veikla – informuoti ir žymėti lankytinas vietas skirtos ženklinimo infrastruktūros, t. y. ženklų
(išskyrus informacinius kelio ženklus, nurodytus Kelių eismo taisyklių 1 priedo 628 punkte (krypties rodyklė į
lankytiną vietą su grafiniu lankytinos vietos vaizdu), nuorodų, informacinių stendų ir pan., projektavimas,
gamyba, įrengimas.

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
patvirtinti specialieji projektų atrankos kriterijai,
nustatyti atitinkamos Veiksmų programos
priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše

Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 44P10.1 (12), 2016 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 44P-13.1 (15) ir 2018 m. lapkričio 29 d. protokoliniu sprendimu Nr.
44P-5 (35):
1. Projektas prisideda prie Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 238 „Dėl Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų
programos patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programa), įgyvendinimo
(vertinama, ar planuojami įgyvendinti projektai atitinka Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos
34 punkto nuostatas).
2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu (vertinama, ar
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 šaltinių).
3. Projektu numatomos vykdyti turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtros veiklos turi jungti
2 ar daugiau savivaldybių (vertinama, ar įgyvendinant projektą informacinė turizmo infrastruktūra bus
įrengiama turizmo trasose ir maršrutuose, jungiančiuose 2 ar daugiau savivaldybių).
4. Projekto veiklos, kuriomis numatoma įrengti kelio ženklus, turi atitikti Lankytinų vietų ir laikinų renginių
maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V(E)-4 „Dėl Lankytinų
vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15 patvirtinimo“
(toliau – Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklės), 7 punkte
nustatytus reikalavimus (vertinama, ar įgyvendinant projekto veiklas, kuriomis numatoma įrengti kelio ženklus,
bus įrengiami tik Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių 7
punkte nustatyti informaciniai kelio ženklai Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ (išskyrus krypties
rodyklę į lankytiną vietą su grafiniu lankytinos vietos vaizdu) ir Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“).
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6. Regionui numatytas Europos Sąjungos 289 620 Eur
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

Projektu turi būti siekiama:
1. stebėsenos rodiklio „Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai“, kodas P.N.817, minimali siektina rodiklio
reikšmė – 1 150;
2. projektu turi būti siekiama Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 24.1 papunktyje nustatyto
stebėsenos rodiklio reikšmių, atsižvelgiant į konkrečiam regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos
rodiklio reikšmes.
Šiaulių regionui nustatytos reikšmės:
- „Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai“, kodas P.N.817 (tarpinė reikšmė 2018 m. pab. – 40, galutinė
reikšmė 2023 m. pab. – 58).

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

Pareiškėjas kvietime teikti projektinį pasiūlymą nustatyta tvarka regiono plėtros tarybai turi pateikti projektinį
pasiūlymą pagal formą, nustatytą Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 1 priede. Projektiniai pasiūlymai
teikiami iki kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino, kuris negali būti vėlesnis nei 2019 m.
spalio 31 diena. Pareiškėjas privalo pateikti vieną projektinio pasiūlymo originalą ir jo priedus bei skenuotą
projektinį pasiūlymą ir elektronines jo priedų versijas.

9. Kartu su projektiniu pasiūlymu dėl regiono Pareiškėjas, ketinantis įgyvendinti projektą, kurio investicijos į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms
projekto įgyvendinimo privalomi pateikti priedai paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir investicijų į
nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pridėtinės vertės mokestį ir
išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius,
fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), viršija 300 000 Eur (tris šimtus tūkstančių eurų), kartu su
projektiniu pasiūlymu turi pateikti:
1. investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos
Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama interneto
svetainėje www.esinvesticijos.lt. Rengiant investicijų projektą, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos
projekto įgyvendinimo alternatyvos, nurodytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo
kokybės vertinimo metodikos, patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimo protokolu Nr. 35 (toliau –
Kokybės metodika), 24–36 punktuose, atsižvelgiant į projekto investavimo objekto tipą. Papildomos
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alternatyvos taip pat gali būti išnagrinėtos pareiškėjo iniciatyva. Alternatyvos, kurioms taikomi teisiniai,
ekonominiai, socialiniai apribojimai, nenagrinėjamos. Kokybės metodika skelbiama interneto svetainėje
www.esinvesticijos.lt;
2. užpildytą sąnaudų naudos analizės rezultatų lentelę, parengtą pagal formą, nustatytą Kokybės metodikos 4
priede, jei projektas priskirtas Kokybės metodikos 15.3 papunktyje nustatytam viešojo juridinio asmens
nematerialiojo turto investavimo objekto tipui;
3. užpildytą sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelę, parengtą pagal formą, nustatytą Kokybės metodikos
5 priede, jei projektas priskirtas Kokybės metodikos 19.1 papunktyje nustatytam įrenginių investavimo objekto
tipui.
10. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis turi būti 1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 4-337 „Dėl 2014–2020 metų Europos
rengiamas projektinis pasiūlymas dėl regiono Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas
projekto įgyvendinimo
ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo
trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą 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 ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto 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“
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programą“
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. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 238 „Dėl Lietuvos turizmo plėtros
2014–2020 metų programos patvirtinimo“
8. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių
patvirtinimo“
10. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d.
įsakymas Nr. V(E)-4 „Dėl Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose
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taisyklių LVMOT 15 patvirtinimo“
11. 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)
12. 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“ (metodika skelbiama svetainėje www.ppplietuva.lt)
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

Projektinį pasiūlymą teikti adresu:

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: 2017 m. – 199 838 Eur, 2020 m. – 89 782 Eur

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius,
Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai
Kontaktai papildomai informacijai:
- skyriaus vedėja Dalia Dijokaitė, tel. (8 41) 524 530, el. paštas dalia.dijokaite@vrm.lt
- vyr. specialistė Virginija Šimkutė, tel. (8 41) 501 136, el. paštas virginija.simkute@vrm.lt

Šiaulių regionui pagal Priemonę skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos
deklaruotinomis: 2017 m. – 119 903 Eur , 2018 m. – 79 935 Eur, 2020 m. – 53 869 Eur, 2021 m. – 35 913 Eur
Pagal Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytas remiamas veiklas Šiaulių regionų projektų
sąrašą numatoma sudaryti 2016 metų III ketvirtį. Regionų projektų sąrašas visam Priemonės lėšų limitui turi
būti sudarytas iki 2018 m. gruodžio 31 dienos.

13. Galutinė projektinių pasiūlymų dėl regiono Galutinė projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo pateikimo Šiaulių regiono plėtros tarybai
projektų įgyvendinimo pateikimo regiono data 2019 m. spalio 31 diena
plėtros tarybai data
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.
Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti pateikiamas, kai yra parengti visi projektinio pasiūlymo
priedai, nurodyti projektų finansavimo sąlygų apraše.
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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).

_____________________________

Pakeitimai:
1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m gegužės 15 d. įsakymas Nr. 4-311 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo
Nr. 4-337 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“
pakeitimo“ (informacija savivaldybių vykdomosioms institucijoms pateikta 2019 m. gegužės 21 d. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyriaus
raštu Nr. 51/5D-80). Patikslinta kvietimo informacija.

