Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1V-893
„DĖL IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI
FINANSUOJAMŲ REGIONŲ PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Nr.
Vilnius
P a k e i č i u Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų
projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą 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. Pakeičiu 14.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„14.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 49 punkte keliamų reikalavimų ir
atitikties projektų finansavimo sąlygų apraše regionams nustatytoms siektinoms tarpinėms ir
galutinėms stebėsenos rodiklių reikšmėms tenkinimo vertinimas, parengtas vadovaujantis regiono
plėtros tarybai pateiktais projektiniais pasiūlymais ir (ar) stebėsenos rodiklių informacija iš
SFMIS2014;“.
2. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Regiono projektų sąrašas visam pagal priemonę skirtam ES fondų lėšų limitui turi būti
sudarytas iki 2018 m. gruodžio 31 d., jei projektų finansavimo sąlygų apraše nenurodyta ankstesnė
data. Jeigu dėl svarbių priežasčių regiono projektų sąrašas nesudarytas iki 2018 m. gruodžio 31 d.,
regiono plėtros taryba kreipiasi į atsakingą ministeriją dėl sutikimo pratęsti regiono projektų sąrašo
sudarymo terminą. Regiono plėros tarybai gavus atsakingos ministerijos sutikimą ir siūlomą nustatyti
regiono projektų sąrašo sudarymo terminą, kuris negali būti vėlesnis kaip 2020 m. birželio 1 d.,
Regioninės plėtros departamento atitinkamas apskrities skyrius patikslina kvietime teikti projektinius
pasiūlymus nurodytą projektinių pasiūlymų pateikimo terminą. Pateikti projektiniai pasiūlymai
vertinami ir regiono projektų sąrašo projektas parengiamas vadovaujantis Aprašo II skyriuje nustatyta
tvarka.“.
3. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Kai, esant Aprašo 20 punkte nurodytoms sąlygoms, į regiono projektų sąrašą planuojama
įtraukti naują (-us) regiono projektą (-us), suėjus Aprašo 6 punkte nustatytam projektinių pasiūlymų
pateikimo terminui, regiono plėtros taryba raštu kreipiasi į atsakingą ministeriją dėl sutikimo
panaudoti nepanaudotą ES fondų lėšų limito dalį regiono projektams finansuoti arba atsakinga

2
ministerija išankstinį sutikimą gali duoti nustatydama priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše
naują regiono projekto įtraukimo į regiono projektų sąrašą terminą. Regiono plėtros tarybai gavus
atsakingos ministerijos raštą, kuriuo ji pareiškia savo sutikimą bei nurodo jos siūlomą nustatyti
regiono projekto įtraukimo į regiono projektų sąrašą terminą arba esant priemonės projektų
finansavimo sąlygų apraše nustatytam naujam regiono projekto įtraukimo į regiono projektų sąrašą
terminui, kuris negali būti vėlesnis kaip 2020 m. birželio 1 d., Regioninės plėtros departamento
atitinkamos apskrities skyrius patikslina kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodytą projektinių
pasiūlymų pateikimo terminą. Naujai pateikti projektiniai pasiūlymai vertinami ir regiono projektų
sąrašo projektas parengiamas vadovaujantis Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka. Tokie regiono
projektai į regiono projektų sąrašą įtraukiami iki 2020 m. birželio 1 d., jei projektų finansavimo sąlygų
apraše ar atsakingos ministerijos rašte nenurodytas ankstesnis terminas.“.
4. Papildau 211 punktu:
„211. Kai į regiono projektų sąrašą planuojama įtraukti naują (-us) regiono projektą (-us),
atsakinga ministerija atitinkamos priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše paskirsto veiksmų
programos veiklos lėšų rezervą regionams bei nurodo jos siūlomą nustatyti regiono projekto (-ų)
įtraukimo į regiono projektų sąrašą terminą, kuris negali būti vėlesnis kaip 2020 m. birželio 1 d.,
Regioninės plėtros departamento atitinkamas apskrities skyrius patikslina kvietime teikti projektinius
pasiūlymus nurodytą projektinių pasiūlymų pateikimo terminą. Naujai pateikti projektiniai
pasiūlymai vertinami ir regiono projektų sąrašo projektas parengiamas vadovaujantis Aprašo II
skyriuje nustatyta tvarka. Tokie regiono projektai į regiono projektų sąrašą įtraukiami iki 2020 m.
birželio 1 d., jei projektų finansavimo sąlygų apraše nenurodytas ankstesnis terminas.“
5. Pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„22.1. regiono plėtros tarybai priėmus sprendimą tenkinti savivaldybės institucijos pateiktą
prašymą dėl regiono projektų sąraše regiono projektui numatytų lėšų padidinimo pagal Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių 1222.3 papunkčio ir 20 skirsnio nuostatas;“.
6. Pakeičiu 1 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Projekto aprašymas (santrauka)
Trumpas projekto esmės aprašymas
(Galimas ženklų skaičius – 1000)
Projekto atitiktis:
1) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai (toliau – Veiksmų programa)
(projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną Veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir
siekiamą rezultatą);
2) regiono plėtros planui (nurodant regiono plėtros plano tikslą, įgyvendinimo uždavinį, priemonę ir
projektą);
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3) projektų finansavimo sąlygų apraše ir (arba) jo priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo
lentelė“ nurodytiems nacionalinio strateginio planavimo dokumentams;
4) Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams;
5) integruotai teritorijos vystymo programai, jei projektas prisideda prie Integruotos teritorijos vystymo
programos įgyvendinimo (nurodant atitiktį konkrečiam integruotos teritorijos vystymo programos
veiksmų plano tikslui, uždaviniui ir veiksmui).

Projekto atitiktis projektų parengtumo sąlygoms, nustatytoms projektų finansavimo sąlygų apraše
(atlikti parengiamieji projekto darbai iki projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo
(toliau – projektinis pasiūlymas), pateikimo bei darbai, kurie bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai datos, bei data, kada planuojama tokius darbus atlikti)
Pildoma tuo atveju, jei projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti projektų parengtumo reikalavimai.
Galimas ženklų skaičius – 600.“
“.

7. Pakeičiu 2 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„ 2.2 Projektas atitinka
regiono plėtros plano
nuostatas.

Vertinama, ar regiono projektas atitinka regiono
plėtros plano nuostatas, t. y. ar projektiniame
pasiūlyme
nurodytas
regiono
projekto
pareiškėjas, regiono projekto veiklos atitinka
regiono plėtros plano priemonių plano
atitinkamos priemonės konkretaus projekto
atitinkamą informaciją, ES fondų lėšų dydis
neviršija regiono plėtros plane nurodyto
konkretaus projekto ES fondų lėšų dydžio, o
planuojamas regiono projekto paraiškos
pateikimo terminas yra ne vėlesnis, nei nurodyta
regiono plėtros plane.
Vertinimo aspektas dėl planuojamo regiono
projekto
paraiškos
pateikimo
termino
netaikomas, vertinant projektinį pasiūlymą
Aprašo IV skyriuje nurodytais atvejais ar
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
196.1 ir 196.5 papunkčiuose nurodytais atvejais. “.

8. Pakeičiu 2 priedo 2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„ 2.6. Projekto parengtumas
atitinka projektų
finansavimo sąlygų
apraše nustatytus
reikalavimus arba gali
tenkinti tokį
reikalavimą suėjus
paraiškos pateikimo
terminui.

Vertinama, ar regiono projekto parengtumas
atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše
nustatytus reikalavimus ir (ar) gali tenkinti
nustatytus reikalavimus suėjus paraiškos dėl
projekto finansavimo pateikimo terminui (Jei
regiono projekto parengtumas neatitinka
nurodyto reikalavimo, susijusio su dokumentų,
kurie teikiami su projektiniu pasiūlymu,
parengimu, žymima „Ne“;
Jei regiono projekto parengtumas neatitinka
nurodyto reikalavimo, susijusio su dokumentų,
kurie teikiami su paraiška parengimu, bet gali
tenkinti tokį reikalavimą suėjus paraiškos
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pateikimo terminui, papildomai nurodoma, kokia
sąlyga turi būti nurodyta regiono projektų sąraše,
jei projektą rekomenduojama įtraukti į sąrašą.).
Šis vertinimo aspektas netaikomas vertinant
projektinį pasiūlymą Aprašo IV skyriuje
nurodytais atvejais.
Kai vertinamas projektinis pasiūlymas dėl
papildomo finansavimo skyrimo šis vertinimo
aspektas taikomas, jei toks reikalavimas
nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.
“.
9. Pakeičiu 2 priedo 2.7.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„

2.7.4. optimali projekto
įgyvendinimo
alternatyva pasirinkta
pagal projekto
įgyvendinimo
alternatyvų finansinių
ir (arba) ekonominių
rodiklių (grynosios
dabartinės vertės,
vidinės grąžos normos,
naudos ir sąnaudų
santykio) reikšmes;

Vidaus reikalų ministras

Įsitikinama, kad optimali projekto įgyvendinimo
alternatyva pasirinkta pagal didžiausią
ekonominės grynosios dabartinės vertės reikšmę
(kuri turi būti didesnė nei 0), palyginus
ekonominį naudos ir išlaidų santykį (kuris turi
būti didesnis už 1) bei ekonominę vidinę grąžos
normą (kurios reikšmė visais atvejais turi būti
didesnė už taikomą socialinę diskonto normą).
Kai vertinamas projektinis pasiūlymas dėl
papildomo finansavimo skyrimo:
- Jei pirminis projektinis pasiūlymas buvo
rengtas be investicinio projekto, o vertinamas
projektinis pasiūlymas su investiciniu projektu
dėl papildomo finansavimo skyrimo, įsitikinama,
kad optimali projekto įgyvendinimo alternatyva
pasirinkta pagal didžiausią ekonominės
grynosios dabartinės vertės reikšmę yra
teigiama;
- Jei pirminis projektinis pasiūlymas buvo
rengtas su investiciniu projektu, ir vertinamas
projektinis pasiūlymas su atnaujintu investiciniu
projektu dėl papildomo finansavimo skyrimo,
įsitikinama, kad optimali projekto įgyvendinimo
alternatyva pasirinkta pagal didžiausią
ekonominės grynosios dabartinės vertės reikšmę
yra didesnė.
“.

