KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
Vadovaudamiesi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–
2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr.528 „Dėl atsakomybės ir
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programą”, 13.2 punktu ir 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 teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros
tobulinimas“ (toliau – Priemonė).
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas 2014–2020 m. laikotarpio Vilniaus
regiono projektų sąrašui Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-01 pagal Priemonę sudaryti.
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė
Priemonės tikslas

Galimi pareiškėjai

Remiamos veiklos

Vilniaus regionui
numatytas Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų limitas

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programa
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 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros
tobulinimas“
Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą
Vilniaus regiono savivaldybių administracijos. Galimas (-i)
partneris (-iai) yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo
srityje. Partnerio įtraukimo į projektą būtinumas turi būti pagrįstas
paraiškoje.
Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių
asmenų filialai arba atstovybės.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų
infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis,
skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją.
Pagal priemonę Vilniaus regionui skirtos ES struktūrinių fondų
lėšos – 2 614 979 Eur.
Metai
ES lėšos dėl kurių ES lėšos, kurios
kasmet turi būti kasmet turi būti
pasirašytos projektų pripažįstamomis
sutartys, Eur.
deklaruotinomis,
Eur.
2017 m.
0
419 704
2018 m.
0
815 229
2019 m.
0
822 586
2020 m.
0
300 827
2021 m.
0
83 795
2022 m.
0
95 766
2023 m.
0
57 460
Iš viso:
0
2 614 979

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų
programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir
įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma
finansuoti veikla.
2. Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentų nuostatas.
3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.
4. Projektas turi atitikti horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir
vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra
suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.
Bendrieji
5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu turi būti pajėgūs
projektų
tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus
reikalavimai
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 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 2017 m. liepos 11 d.
posėdžio nutarimu Nr. 44P-4.1 (26):
1. Projektas, kurio metu numatoma vykdyti Aprašo 11 punkte numatytą
veiklą turi atitikti Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų plano
1 priedo 1.1.4 papunktyje nurodytą priemonę „Sudaryti prielaidas švietimo ir
kitoms įstaigoms organizuoti vaikams stovyklas 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 Vilniaus regiono plėtros planą 2014–2020 m.,
patvirtintą Vilniaus regiono plėtros tarybos 2015 m. vasario 25 d. sprendimu Nr.
51/1S-5 „Dėl Vilniaus regiono plėtros plano 2014–2020 m. dalių tvirtinimo“ ir
Specialieji
2015 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 51/1S-22 „Dėl Vilniaus regiono plėtros plano
atrankos kriterijai dalies „Priemonių planas“ tvirtinimo“. 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.
Apraše nustatyti papildomi reikalavimai, kuriuos projektai turi atitikti
projektinių pasiūlymų vertinimo metu:
1. Mokyklos pagrindinė veikla turi būti neformalusis vaikų švietimas.
2. Mokykloje turi būti atnaujintos ir pritaikytos erdvės (statiniai, kita
mokyklos infrastruktūra) neformaliam vaikų švietimui ir numatoma po projekto
vykdyti ne mažiau kaip 2 krypčių neformaliojo vaikų švietimo (mokyklose,
vykdančiose tik sporto krypties neformalųjį vaikų švietimą – ne mažiau kaip 2
sporto šakų) programas.

Finansavimo
intensyvumas

Vilniaus regionui
nustatytos
siektinos
stebėsenos
rodiklių
pasiekimo
reikšmės

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 92,5 proc. visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y., iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiriamas finansavimas negali viršyti 92,5
proc. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne
mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių
lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesnei, nei reikalaujama, lėšų
suma. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui
skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar)
partnerio (-ių) lėšų.

Rodiklio
kodas
P.N.723

Rodiklio pavadinimas

Siektina reikšmė

Pagal veiksmų programą Tarpinė reikšmė iki 2018 m.
ERPF lėšomis atnaujintos birželio 1 d. – 0.
neformaliojo
ugdymo Siektina minimali rodiklio
įstaigos
reikšmė – 4.

Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti Vilniaus regiono plėtros tarybos
sekretoriatui pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio
22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų regiono projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1
priede patvirtintą formą, paskelbtą struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
Kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:
1. Investicijų projektą, parengtas pagal Investicijų projektų rengimo
metodiką, (patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014
m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2016-12-01 įsakymas Nr. 2016/8-225
redakcija)) kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt,
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). Kartu
Projektinių
pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedai
pasiūlymų priedai – sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų
lentelės Excel formatu.
2. Ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo įstaigos pažymą apie grupes
ir jose ugdomų vaikų skaičių einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. (taikoma kai
projektu numatoma atnaujinti esamas ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio
ugdymo grupių patalpas).
Investicijų projekte turi būti:
1. Pagal vykdomų veiklų pobūdį ir projekto investavimo objekto tipą
išnagrinėtos visos galimos projekto įgyvendinimo alternatyvos, nurodytos
Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priede. Vertinant projekto investavimo
objekto tipą – esamo pastato bendrojo ploto padidinimas – papildomai turi būti
išnagrinėta esamo turto rekonstravimo / pritaikymo alternatyva. Pareiškėjas savo
nuožiūra gali nagrinėti ir kitas (papildomas) alternatyvas;
Projektinių
pasiūlymų
teikimo tvarka ir
forma

Išnagrinėta viena projekto įgyvendinimo alternatyva, nurodyta integruotų
teritorijų vystymo programoje, vadovaujantis Investicijų projektų rengimo
metodika.
2. Sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų
lentelės/skaičiuoklės, parengtos pagal IP rengimo metodikos 10-11 prieduose
nustatytas formas. Investicijų projektas pateikiamas atspausdintas. Tai pat
pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, jo priedai –
sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelės
MS Exel formatu. Visi tarpiniai skaičiavimai su formulėmis turi būti pateikti
sąnaudų ir 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
www.esinvesticijos.lt.
1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa,
patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397.
2. 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 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio
stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“.
3. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos
struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir
paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
Teisės aktai,
stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų
kuriais
ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų
vadovaujantis turi Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių
būti rengiamas
skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių
projektinis
skaičiavimo aprašas).
pasiūlymas dėl
5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
regiono projekto 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
įgyvendinimo
09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymu Nr.
V-585 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo”.
6. Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų
planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
birželio 27 d. įsakymu Nr. V-527 „Dėl Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio
ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“.
7. 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.
8. Kiti priemonės Apraše nurodyti dokumentai.

Projektinius
pasiūlymus
pateikti adresu:
Kontaktiniai
asmenys
Galutinė
projektinių
pasiūlymų
pateikimo data
Kita informacija

Vilniaus regiono plėtros tarybai
Šventaragio g. 2,
LT-68296 Vilnius
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
apskrities skyriaus vedėja
Laima Petrauskienė,
Tel.: +370 5 271 8753,
El. paštas laima.petrauskiene@vrm.lt

Vilniaus

2019 m. gruodžio 10 d. 16:00 val.
Kvietimo informaciją, projektinio pasiūlymo pildymui ir pateikimui reikalingas
formas galite rasti interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt.
Lietuvos regionai > Vilniaus apskritis > Taryba > Kvietimai.

