KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
PAGAL 04.5.1-TID-R-514 PRIEMONĘ „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS“
Vadovaudamiesi 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“, 4 punktu, kviečiame
Telšių apskrities savivaldybių vykdomąsias institucijas teikti projektinius pasiūlymus 2014 – 2020
metų Telšių regiono projektų sąrašui sudaryti pagal 04.5.1-TID-R-514 priemonę „Darnaus judumo
priemonių diegimas“.
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Įgyvendinimo priemonė
Galimi pareiškėjai
Galimi partneriai

Remiamos veiklos

Bendrieji projektų
reikalavimai

2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programa.
4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“.
4.5.1. uždavinys „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai
draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido
išmetimus“.
04.5.1-TID-R-514 priemonė „Darnaus judumo priemonių
diegimas“.
Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybių administracijos.
1. Viešąją transporto infrastruktūrą valdančios įmonės;
2. Privatūs juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti keleivių ir
bagažo vežimo veiklą (tais atvejais, kai projektai įgyvendinami
viešosios ir privačios partnerystės būdu).
1. Intelektinių transporto sistemų diegimas ir plėtra mieste;
2. Miesto gatvių ir kitos transporto infrastruktūros pritaikymas
viešojo transporto poreikiams, lyninio transporto diegimas;
3. Miesto transporto infrastruktūros pritaikymas specialiųjų
poreikių turintiems žmonėms;
4. Viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemų, dviračių
infrastruktūros ir jos sistemų diegimas ir plėtra;
5. Viešojo transporto saugumo įrangos diegimas ir plėtra.
Šios veiklos detalizuojamos Aprašo 34–39 punktuose.
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
moterų ir vyrų 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. Projektų išlaidų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai nustatyti ir
užtikrinti.
7. Turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų
lėšų panaudojimas.
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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).
Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos
kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto
2015 m. spalio 28 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-9.1(11):
1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl
Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos
patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022
metų programa), 3 tikslo „Skatinti vietinio (miestų ir priemiesčių)
transporto sistemos darnumą“ 1 uždavinį „Skatinti miestus parengti
ir įgyvendinti darnaus judumo mieste planus“; laikoma, kad
projektas atitinka šį Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022
metų programos uždavinį, jeigu prisideda prie jo įgyvendinimo.
2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono
plėtros tarybos sprendimu; laikoma, kad projektas atitinka šį
atrankos kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir projekto
vykdytojas atitinka regiono plėtros planą.
3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą,
patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu; laikoma, kad projektas
atitinka šį atrankos kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir
projekto vykdytojas atitinka savivaldybės strateginį veiklos planą.
4. Projektas turi atitikti darnaus judumo mieste planą, patvirtintą
savivaldybės tarybos sprendimu; laikoma, kad projektas atitinka šį
atrankos kriterijų, jeigu projekto veiklos ir projekto vykdytojas
atitinka darnaus judumo mieste planą.
1 445 313
Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (kodas P. S.323), skaičius:
- Minimali tarpinė reikšmė 2018 m. pab. - 0;
- Minimali galutinė reikšmė 2023 m. pab. - 2.

Iki 2018 m. rugsėjo 3 d.
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Telšių apskrities skyrius, 200 kab., Respublikos g. 32, LT-87333
Telšiai.

Kontaktai, kuriais galima
gauti papildomą
informaciją, rengiant
projektinį pasiūlymą dėl
regiono projekto
įgyvendinimo

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Telšių apskrities skyrius vyriausioji specialistė Julijana Gnadl, tel.
(8 444) 56 106, el.p. julijana.gnadl@vrm.lt

Projektinis pasiūlymas dėl regiono projekto įgyvendinimo rengiamas vadovaujantis 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos
efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3-562
„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto
„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“
04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).
Projektiniai pasiūlymai dėl regiono projektų įgyvendinimo teikiami 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 ES struktūrinių fondų
svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Savivaldybių vykdomosios institucijos turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo originalą
su priedais bei skenuotą projektinį pasiūlymą su priedais elektronine versija.
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Telšių apskrities skyrius, 2017-12-07

