KVIETIMAS NR. 2018-3
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
DĖL REGIONO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAGAL 2014–2020 METŲ
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS
NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“
05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĘ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“

Veiksmų
programa

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa

Prioritetas

5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato
kaitos“

Uždavinys

5.5.1 konkretus uždavinys. Pagerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir
kraštovaizdžio arealų būklę

Priemonė

05.5.1-APVA-R-019 priemonė „Kraštovaizdžio apsauga“

Priemonės
tikslas

Galimi
pareiškėjai ir
partneriai

Remiamos
veiklos

Priemonės tikslas – pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę
didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę
pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį
potencialą.
Pagal Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) 11.1, 11.3-11.5
papunkčiuose nurodytas veiklas galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, galimi
partneriai – valstybinių parkų direkcijos; pagal šio PFSA 11.2 papunktyje nurodytą veiklą
galimi pareiškėjai – Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Utenos, Tauragės, Klaipėdos ir
Vilniaus regionams priklausančios savivaldybių administracijos, galimi partneriai –
valstybinių parkų direkcijos. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik
juridiniai asmenys.
Pagal PFSA 11 punktą remiamos šios veiklos:
11.1. kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso sprendinių koregavimas arba keitimas
savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose;
11.2. etaloninių kraštovaizdžių formavimas pasienio teritorijose;
11.3. kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso
teritorijose;
11.4. bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių (kaip apibrėžta PFSA 4 punkte) likvidavimas;
11.5. kasybos darbais pažeistų žemių (karjerų ir durpynų) tvarkymas.

Bendrieji
projektų
reikalavimai

Projektai turi atitikti 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“, 10 skirsnyje nurodytus bendruosius
reikalavimus.

Specialieji
projektų
atrankos
kriterijai

Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:
1. Projektas, kurio metu numatoma vykdyti PFSA 11.1–11.4 papunkčiuose nurodytas veiklas
turi atitikti:
1.1. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12
„Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano
patvirtinimo“ (toliau – Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų
veiksmų planas), bent vieną 9.2.2, 9.2.3, 9.4.1 papunkčiuose nurodytą uždavinį ir įgyvendinti
bent vieną iš 2 priedo 6, 12, 15, 16, 33 punktuose nurodytą priemonę.

1.2. Regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu. Laikoma, kad
projektas atitinka, jei projekto pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano
priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o
finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto
finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.
2. Projektas, kurio metu numatoma vykdyti PFSA 11.5. papunktyje nurodytą veiklą, turi
atitikti:
2.1. Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 m. tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-578 „Dėl Valstybinių
pažeistų žemių 2014–2020 m. tvarkymo plano patvirtinimo“, 11 punkte nurodytą uždavinį ir
priedo 3.2 papunkčio priemonę.
2.2. Regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu. Laikoma, kad
projektas atitinka, jei projekto pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano
priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o
finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto
finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.
3. Projektų, teikiamų finansuoti pagal PFSA 11.2–11.3 papunkčius, veiklos turi atitikti
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano 3 priede
nustatytus reikalavimus (netaikoma, jeigu kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės
gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje projektas arba kraštovaizdžio formavimo pasienio
teritorijoje projektas, arba atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektas
arba statinio projektas yra parengtas arba pradėtos projekto tikrinimo ir derinimo procedūros
(projektai pateikti tikrinti ir derinti) iki kvietimo teikti projektinius pasiūlymus paskelbimo).
4. Pagal PFSA 11.2–11.3 papunkčiuose nurodytas veiklas pateikti savivaldybių projektai į
regionų projektų sąrašą įtraukiami, jeigu juose numatomi įgyvendinti sprendiniai atitinka
savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens bendrųjų planų sprendinius.
Regionui
numatytas
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšų
limitas, Eur.
Projekto
finansavimas

2 159 629,00

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 procentus visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne
mažiau nei 15 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

2

Regionui
nustatytos
siektinos
stebėsenos
rodiklių
pasiekimo
tarpinės ir
galutinės
reikšmės

Projektu turi būti siekiama PFSA 26 punkte nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių:
11.1. papunktyje nurodyta veikla turi siekti PFSA 26.3 papunktyje nurodyto priemonės
įgyvendinimo stebėsenos rodiklio.
PFSA 11.2–11.3. papunkčiuose nurodytos veiklos turi siekti PFSA 26.1-26.2 papunkčiuose
nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių.
PFSA 11.4 papunktyje nurodyta veikla turi siekti PFSA 26.1. ir 26.4. papunkčiuose nurodytų
priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių.
PFSA 11.5. papunktyje nurodyta veikla turi siekti PFSA 26.1. ir 26.5. papunktyje nurodytų
rodiklių.
Klaipėdos regionui nustatytos siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės :
Rodiklio pavadinimas
Tarpinė
Galutinė
reikšmė 2018
reikšmė 2023 m.
m. pab.
pab.
Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio
3
26
formavimo priemonės, plotas, Ha (R.N.091)
Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio
0
3
lygmens kraštovaizdžio arealai (P.S.338)
Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo
3
3
aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų
dalių bendrieji planai (P.N.092)
Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai
1
14
apleisti statiniai ir įrenginiai (P.N.093)
Rekultyvuotos atvirais kasiniais pažeistos
0
2
žemės(P.N.094)
Vadovaujantis PFSA 321 punktu, tuo atveju, jei į regionų projektų sąrašus įtraukiami
projektai, kurie dėl nepagrįstų priežasčių nesiekia PFSA nustatytų regionams siektinų
stebėsenos rodiklių reikšmių, mažinama regionui skirta lėšų kvota pagal šiuos įkainius:
1. nepasiekus rodiklio R.N.091 „Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo
priemonės, plotas“, mažinama kvota 26 024,19 euro už hektarą;
2. nepasiekus rodiklio P.N.092 „kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo
aspektais pakeistų ar pakoreguotų savivaldybių ar jų dalių bendrųjų planų skaičius“,
mažinama kvota 70 000 eurų už vieną planą;
3. nepasiekus rodiklio P.N.093 „likviduotų kraštovaizdį darkančių bešeimininkių apleistų
statinių ir įrenginių, skaičius“, mažinama kvota 14 000 eurų už 1 statinį ar įrenginį;
4. nepasiekus rodiklio P.N.094 „rekultyvuotų atvirais kasiniais pažeistų žemių skaičius“,
mažinama kvota 181 000 eurų už 1 pažeistą žemę;

Dokumentai
projektinių
pasiūlymų dėl
regiono
projektų
įgyvendinimo
(toliau – pro
jektinis
pasiūlymas)
teikėjams

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta
Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397.
2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų
atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas LR vidaus reikalų ministro 2014 m.
gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893. PASTABA: Šiame dokumente rasite projektinio
pasiūlymo formą.
3. Priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų
aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209.
4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316“Dėl
projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“
Kiti Apraše nurodyti dokumentai.

Projektinių
pasiūlymų
pateikimo
reikalavimai

1. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba.
2. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas kompiuteriu.
3. Projektinis pasiūlymas turi būti teikiamas pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą.
4. Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti pateikiamas, kai yra parengti visi
projektinio pasiūlymo priedai, nurodyti Aprašo 1 priede nustatytoje formoje ir numatyti
priemonės finansavimo sąlygų apraše.
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5. Kartu su projektiniu pasiūlymu savivaldybės administracija turi pateikti PFSA : V skyriuje
61.1-61.10 papunkčiuose nurodomus dokumentus.
6. Projektinio pasiūlymo teikėjas turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo originalą
(pirmajame lape turi būti aiškiai užrašyta „ORIGINALAS“) ir jo priedus, vieną projektinio
pasiūlymo ir jo priedų kopiją (pirmajame lape turi būti aiškiai užrašyta „KOPIJA“) bei vieną
elektroninę projektinio pasiūlymo ir jo priedų versiją. Jei teikiami keli projektiniai
pasiūlymai, jų variantai elektroninėje formoje turi būti įrašyti atskirose laikmenose.
7. Projektinis pasiūlymas turi būti antspauduotas ir pasirašytas juridinio asmens vadovo ar jo
įgalioto asmens.
8. Projektinio pasiūlymo lapai turi būti susegti į segtuvą ir sunumeruoti.
9. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas kartu su lydraščiu. Projektinis pasiūlymas gali
būti atsiųstas registruotu laišku, įteiktas kurjerio arba projektinio pasiūlymo teikėjo ar jo
įgalioto asmens asmeniškai.
10. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas iki nurodyto termino. Jei pasiūlymas siunčiamas
paštu, pašto antspaudo data turi būti nevėlesnė nei nurodytas galutinis projektinių pasiūlymų
pateikimo terminas. Vėliau pristatytas projektinis pasiūlymas nebus registruojamas ir
nagrinėjamas.
Projektinių
pasiūlymų
pateikimo
Klaipėdos
regiono
plėtros
tarybai
galutinė data

2018 m. birželio 29 d., 15:00 val.

Klaipėdos
regiono
plėtros
tarybos
sekretoriato
adresas,
kuriuo reikia
teikti
projektinius
pasiūlymus

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos apskrities skyrius
Danės g. 17, LT-92117 Klaipėda
(III aukštas, 319 kab.)

Kontaktai

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji specialistė Asta Raugalienė
tel. (8 46) 312940, asta.raugaliene@vrm.lt
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