PASIŪLYMAS NUSTATYTI REACT-EU1 PRIORITETO PRIEMONĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS
2020 m. rugsėjo d.
Poreikis REACT-EU prioriteto lėšomis finansuoti pagal
kito 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų
programa) prioriteto priemonę atrinktus2 projektus

Siekiant užtikrinti sklandų veiksmų programos REACT-EU prioritetų įgyvendinimą ir
atsižvelgiant į tai, kad pagal REACT-EU prioritetus įgyvendinamų projektų išlaidos
tinkamos finansuoti nuo 2020 m. vasario 1 d., projektų, prisidedančių prie REACT-EU
prioritetų tikslų įgyvendinimo, atranka (ir įgyvendinimas) pradėta ir finansavimas jiems
skirtas pagal veiksmų programos 1–10 prioritetų įgyvendinimo priemones (toliau –
priemonė) iki veiksmų programos papildymo REACT-EU prioritetais.
Veiksmų programą papildžius REACT-EU prioritetais, yra poreikis prie veiksmų
programos REACT-EU prioritetų tikslų įgyvendinimo prisidedančius projektus perkelti ir
finansuoti tam tikslui skirtomis veiksmų programos REACT-EU prioritetų priemonių
lėšomis.

Pasiūlymą nustatyti veiksmų programos REACT-EU Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
prioriteto priemonės projektų atrankos kriterijus3
teikianti institucija:
Veiksmų programos REACT-EU prioriteto numeris ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos
pavadinimas:
13 prioritetas „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir
pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“
Veiksmų programos REACT-EU prioriteto konkretaus 13.1.2. konkretus uždavinys „Energetinio efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių
uždavinio numeris ir pavadinimas:
plėtros, siekiant švelninti poveikį klimato kaitai, skatinimas“
Veiksmų programos REACT-EU prioriteto priemonės 13.1.2-VIPA-T-113
kodas ir pavadinimas:
atnaujinimas (II)“

priemonė

„Valstybei

nuosavybės

teise

priklausančių

pastatų

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioritetas „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas
aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ arba 14 prioritetas „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas, siekiant didinti
užimtumą ir socialinę įtrauktį“, finansuojami vadovaujantis 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su papildomais ištekliais ir įgyvendinimo taisyklėmis, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams
įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU).
2
Projektus, atrinktus iki veiksmų programos papildymo REACT-EU prioritetais ir veiksmų programos priedo pakeitimo (veiksmų programos ir jos priedo pakeitimai atlikti Europos
Komisijos 2021 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. C(2021) 2603 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 395).
3
Teikiamas pasiūlymas nustatyti, kad veiksmų programos REACT-EU prioriteto priemonės projektų atrankos kriterijais laikomi Veiksmų programos stebėsenos komiteto pagal kito
veiksmų programos prioriteto priemonę iki veiksmų programos papildymo REACT-EU prioritetais patvirtinti projektų atrankos kriterijai.
1

2

REACT-EU prioriteto priemonei skirtų Europos 49,98
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur:
Kito veiksmų programos prioriteto priemonė, 04.3.1-VIPA-T-113
atitinkanti REACT-EU prioriteto priemonę
atnaujinimas (II)“

priemonė

„Valstybei

nuosavybės

teise

priklausančių

pastatų

Pagal kito veiksmų programos prioriteto priemonę √ visos pagal (4 prioriteto 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių
remiamos veiklos, atitinkančios pagal REACT-EU pastatų atnaujinimas (II)“) priemonę remiamos veiklos atitinka pagal (13 prioriteto
prioriteto priemonę remiamas veiklas
13.1.2-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“)
priemonę remiamas veiklas
dalis pagal (nurodoma 1–10 prioriteto priemonė) priemonę remiamų veiklų
(nurodomos veiklos) atitinka pagal (nurodoma 13–14 prioriteto priemonė) priemonę
remiamas veiklas
Nustatoma, kad REACT-EU prioriteto priemonės
projektų atrankos kriterijais laikomi pagal kito
veiksmų programos prioriteto priemonę patvirtinti
projektų atrankos kriterijai.

Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
______________________________________
(ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Nustatoma, kad (13 prioriteto 13.1.2-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“) priemonės projektų atrankos kriterijais laikomi
pagal (4 prioriteto 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų
atnaujinimas (II)“) priemonę Veiksmų programos stebėsenos komiteto (2020 m. vasario
19 d.) nutarimu4 Nr. (44P-2(50) patvirtinti projektų atrankos kriterijai (pridedama
aktuali forma „Pasiūlymai dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo“5, kurioje
nurodomi priemonei taikomi visi galutiniai Veiksmų programos stebėsenos komiteto
patvirtinti projektų atrankos kriterijai, 5 lapai).

_________________
(parašas)

Ineta Blakunovaitė
________________________________________
(vardas ir pavardė)

Nurodomas paskutinis Veiksmų programos stebėsenos komiteto nutarimas, kuriuo patvirtinti 1–10 prioriteto priemonei taikomi projektų atrankos kriterijai (keitimai).
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma, kuriai pritarusi 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupė, sudaryta
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“.
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