PATIKSLINTAS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
Vadovaudamiesi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų LR 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 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 teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonę 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (toliau – Priemonė).
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 26 d.
įsakymu Nr. A1-400 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d.
įsakymo Nr. A1-307 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
buvo pakeistas Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Priemonės aprašas). Atsižvelgiant į
Priemonės aprašo pakeitimus, atnaujinome kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų
įgyvendinimo pagal Priemonę.
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė

Priemonės tikslas

Galimi pareiškėjai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programa
Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu
Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo
institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų
08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenėje, mažinti regioninius
skirtumus, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo
amžiaus asmenims, socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms (neįgaliems
asmenims (išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią), socialinės rizikos
asmenims) ir jų šeimoms.
Galimi pareiškėjai ir partneriai:
 savivaldybių administracijos ir kitos savivaldybių biudžetinės įstaigos;
 viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba
dalininkė yra valstybė);
 asociacijos;
 labdaros ir paramos fondai;
 religinės bendruomenės ir bendrijos.
Pareiškėjai gali teikti paraiškas individualiai arba kartu su partneriais. Pareiškėjas
privalo paraišką teikti ir projektą įgyvendinti kartu su partneriu, jei pats pareiškėjas
nėra socialinių paslaugų įstaiga, kurią planuojama finansuoti ES fondų lėšomis
(pvz., jei pareiškėjas yra savivaldybės administracija) (šis reikalavimas
neprivalomas, kai projektu kuriama nauja įstaiga).
Pareiškėjo (partnerio) steigimo dokumentuose (pvz., įstatuose, steigimo sandoryje,
nuostatuose) turi būti apibrėžta veiklos sritis (nurodytos planuojamos teikti
socialinės paslaugos), kuriai vykdyti reikalingai infrastruktūrai prašoma skirti
finansavimą. Reikalavimas netaikomas, jei, įgyvendinant projektą, steigiama nauja
socialinių paslaugų įstaiga.

Remiamos veiklos

Bendrieji projektų
reikalavimai

Specialieji atrankos
kriterijai

Regionui numatytas
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšų limitas

Pagal Priemonės aprašą numatoma remti socialinės globos namų senyvo amžiaus
asmenims infrastruktūros ir nestacionarių bei bendruomeninių socialinių paslaugų
infrastruktūros pažeidžiamoms grupėms ir šeimoms, kurių neapima neįgaliųjų,
turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir likusių be tėvų globos vaikų socialinės
globos namų pertvarkos procesas, plėtrą, t. y.:
1. Modernizuoti ir (ar) kurti naujas toliau išvardytas socialinių paslaugų įstaigas:
- Socialinės globos namai;
- Savarankiško gyvenimo namai;
- Grupinio gyvenimo namai;
- Nakvynės namai;
- Psichosocialinės pagalbos centras;
- Socialinės reabilitacijos įstaiga;
- Dienos centras (detalesni reikalavimai pateikiami Priemonės aprašo 10.1
papunktyje).
2. Kurti regioninės svarbos novatoriškas įstaigas, kuriose numatoma teikti
inovatyvias socialines paslaugas (numatoma naudoti inovatyvias technologijas,
produktus ar procesus) senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems asmenims (išskyrus
turinčius proto ar (ir) psichikos negalią), socialinės rizikos asmenims
(priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, išėjusiems iš įkalinimo ir
priverstinio gydymo įstaigų, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, smurto
aukoms ar smurtautojams ir kt.) ir jų šeimoms, atitinkančias šių socialinių grupių
poreikius.
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 (Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d., 411 punkte nustatytomis
sąlygomis).
1. Projektas turi atitikti vieną Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros
modernizavimo ir plėtros veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-175
„Dėl Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo ir plėtros veiksmų
plano patvirtinimo“, 9 punkte nurodytą uždavinį, bent vieną iš 13 punkte nurodytų
laukiamų rezultatų bei 10-12 punktų reikalavimus.
2. Projektai turi atitikti Vilniaus regiono plėtros plano nuostatas.
Lėšų limitas pagal priemonę Vilniaus regionui – 4 859 108 Eur.
Metai
ES lėšos dėl kurių
Metai
ES lėšos, kurios
kasmet turi būti
kasmet turi būti
pasirašytos
pripažįstamomis
deklaruotinomis, Eur.

Finansavimo
intensyvumas

Regionui nustatytos
siektinos stebėsenos
rodiklių pasiekimo
tarpinės ir galutinės
reikšmės

projektų sutartys,
Eur.
2017-2018 m.
4 859 108 2017 m.
145 773
2018 m.
388 729
2019 m.
971 822
2020 m.
1 700 687
2021 m.
1 652 097
Iš viso:
4 859 108
4 859 108
Asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų
įstaigų (išskyrus nurodytas Priemonės aprašo 35 punkte) projektų finansavimas gali
sudaryti iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjai ir (arba)
partneriai savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie
projekto įgyvendinimo.
Savivaldybių administracijų, kitų savivaldybių biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų,
kurių savininkė arba dalininkė (turinti daugiau kaip 1/3 balsų visuotiniame dalyvių
susirinkime) yra savivaldybė, projektų finansavimas gali sudaryti iki 85 procentų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti
prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų. Pareiškėjai ir (arba) partneriai savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių
lėšomis gali prisidėti prie projektų įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų
suma.
Vilniaus regionui nustatytos siektinos stebėsenos rodiklių pasiekimo tarpinės ir
galutinės reikšmės:
Investicijas gavusių
socialinių paslaugų
infrastruktūros objektų
skaičius (P.S.361)

Tikslinių grupių asmenys,
gavę tiesioginės naudos iš
investicijų į socialinių
paslaugų infrastruktūrą
(R.N.403)

Investicijas gavusiose
įstaigose esančios vietos
socialinių paslaugų gavėjams
(R.N.404)

Tarpinė
minimali
reikšmė 2018
m. pab.

Galutinė
minimali
reikšmė
2023 m.
pab.
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reikšmė 2018 m.
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Galutinė
minimali
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pab.

Tarpinė minimali
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Galutinė
minimali
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Projektinių
pasiūlymų teikimo
tvarka ir forma

Savivaldybių vykdomosios institucijos iki kvietime teikti projektinius pasiūlymus
nustatytos datos turi raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl regionų projektų
įgyvendinimo pagal formą, nustatytą Regionų projektų atrankos tvarkos apraše.

Projektinių
pasiūlymų dėl
regiono projektų
įgyvendinimo priedai

Kartu su projektiniais pasiūlymais savivaldybių institucijos turi pateikti investicijų
projektus su sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo analizės
rezultatų lentelėmis, parengtus pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti
finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto
lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo
agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl
viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo
metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų
svetainėje www.esinvesticijos.lt, jei projektu siekiama investuoti į turtą arba
infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos 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 (toliau –
PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytą dydį

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

Projektinius
pasiūlymus pateikti
adresu:

(fiksuotąją normą), viršija 300 000 (tris šimtus tūkstančių) eurų. Kartu su
išspausdintu dokumento variantu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas
investicijų projektas ir sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų efektyvumo
analizės rezultatų lentelės Excel formatu. Rengiant investicijų projektą turi būti
atsižvelgiama į Priemonės aprašo 25 punkte nurodytus reikalavimus.
1. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.
2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų
projektų 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 „Dėl iš Europos sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo
priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-307 „Dėl 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės 08.1.1CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2017-07-28).
4. Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių
fondų reikalavimams, patvirtintomis 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
„Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo
veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo
komitetų sudarymo“, 2014 m. liepos 4 d. posėdžio protokolu Nr. 34 (su vėlesniais
pakeitimais) ir paskelbtomis ES struktūrinių fondų interneto svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
5. Kiti Priemonės apraše nurodyti dokumentai.
Vilniaus regiono plėtros tarybai
Šventaragio g. 2,
LT-68296 Vilnius

Kontaktiniai
asmenys

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus
apskrities vyr. specialistas Antanas Leparskas
Tel.: +370 5 2718949,
El. paštas: antanas.leparskas@vrm.lt

Galutinė projektinių
pasiūlymų pateikimo
data

Iki 2017 m. lapkričio 20 d.

Kita informacija

Kvietimo informaciją, projektinio pasiūlymo pildymui ir pateikimui reikalingas
formas galite rasti interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt
Lietuvos regionai > Vilniaus apskritis > Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus

