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LIETUVOS RESPUBLIKOS PARTNERYSTĖS SUTARTIES
IR 2014-2020 M. ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS KEITIMO

TIKSLAS
Užtikrinti nacionalinių teisės aktų, Partnerystės sutarties ir Veiksmų
programos nuostatų suderinamumą, įgyvendinant ERPF
reglamento 7 straipsnio reikalavimus (tvarios miestų plėtros
veiksmai).
•

Partnerystės sutartyje ir Veiksmų programoje yra numatyta, kad už tvarios miestų plėtros
veiksmams įgyvendinti skirtų projektų atranką ir įgyvendinimą yra atsakingos paskirtos
savivaldybės. Pagal nacionalinius teisės aktus ir esamą administravimo sistemą minėtus veiksmus
atlieka iš savivaldybių atstovų kiekviename sudaryta regiono plėtros taryba, kuri koordinuoja
savivaldybių bendrą veiklą, regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta tvarka sudaro ir
tvirtina siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašus (vykdo veiksmų atranką pagal Reglamento 7
straipsnį) ir atsako už stebėsenos rodiklių pasiekimą – atitinkamos regionų plėtros tarybų
funkcijos apibrėžiamos Partnerystės sutartyje ir Veiksmų programoje.

•

Tikslinamos lėšos Partnerystės sutarties 11 ir 12 lentelėse ir Veiksmų programos 8 ir 9 lentelėse.
Lėšos patikslintos atsižvelgiant į faktinius savivaldybių ir regionų plėtros tarybų sprendimus dėl
integruotų teritorinių vystymo programų apimties, taip pat išbraukiami anksčiau planuoti
asignavimai veiksmams, kuriems nėra taikoma regionų projektų atranka.

Lietuvos Respublikos Partnerystės sutarties pakeitimai (1)
Siūloma pakeisti/papildyti Pakeisti Partnerystės sutarties 3.1.2 skyrių „Integruotos teritorinės
investicijos (ITI)“. Esminiai pakeitimai:
Numatoma finansuoti iki 15-os į teritorijų specifiką orientuotų integruotų teritorijos teritorijų
vystymo programų, kurių veiksmų atranką vykdo regionų plėtros tarybos ir įgyvendinamų kaip
ITI. <...>
Savivaldybės, atsakingos už atitinkamą miestą, kartu su atitinkamo regiono plėtros taryba,
atsako už integruotų teritorijų vystymo programų parengimą. pirminę veiksmų atranką
(sudarant integruotų teritorijos vystymo programų detalius veiksmų planus). Savivaldybių
sudarytų ir ITI koordinuojančios institucijos patvirtintų programų. Integruotų teritorijų vystymo
programų pagrindu (įskaitant planuojamų projektų sąrašas) regionų plėtros tarybos (regionų
projektų planavimo būdu) ir tarpinės institucijos sudaro siūlomų finansuoti projektų sąrašus. 5
didžiųjų miestų savivaldybės papildomai atsako už tikslinių teritorijų išskyrimą, vadovaujantis
3.1.3 dalyje nurodytais principais. <...>
ITI įgyvendinant regionų projektų planavimo būdu, ITI koordinuojanti institucija yra atsakinga
už teisinio pagrindo (ITI įgyvendinimo ir projektų atrankos gairių), kuris būtų taikomas visiems
regionams, sukūrimą. Savivaldybės pateikia projektų pasiūlymus ir jų pagrindimą regionų
plėtros taryboms, o regiono plėtros taryba (kuriai priklauso miesto valdžios institucijos ir kitos
regiono savivaldybės kaip tikrosios narės) atlieka atitikties ES finansavimo gavimo
reikalavimams patikrą, patvirtina galutinį finansuotinų projektų sąrašą.

Lietuvos Respublikos Partnerystės sutarties pakeitimai (2)
Siūloma pakeisti/papildyti Partnerystės sutarties 3.1.3 skyrių „Tvari miestų plėtra, įskaitant miestus,
kuriuose bus įgyvendinami integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai“. Esminiai pakeitimai:
• Tvarios miestų plėtros veiksmai įgyvendinami pagal ERPF reglamento 7 str. nuostatas skiriant ne
mažiau kaip 5 proc. ERPF lėšų kaip ITI regionų projektų planavimo būdu atrenkamiems
projektams.
• <...>
• Regionų plėtros tarybos koordinuoja savivaldybių veiklą rengiant, keičiant ir įgyvendinat
programas, derina savivaldybių parengtas integruotas teritorijų vystymo programas ir jų
pakeitimus, sudaro ir tvirtina projektų, įgyvendinamų regionų projektų planavimo būdu,
sąrašus, kuriais įgyvendinamos integruotos teritorijų vystymo programos, vykdo programų
stebėseną ir priima sprendimus dėl identifikuotų problemų sprendimo, vertinimo kriterijų
reikšmių pasiekimo, korekcinių veiksmų, susijusių socialinės ar ekonominės būklės regione
pokyčiais, suplanuotų veiksmų aktualumo keičiantis aplinkos veiksniams, ir kt. sprendimus,
siekiant efektyvaus tvarios miestų plėtros veiksmų įgyvendinimo.

Lietuvos Respublikos Partnerystės sutarties pakeitimai (3)
11 lentelė. Preliminarus paramos paskirstymas ITI, išskyrus nurodytą 3.1.3 dalyje (bendra
suma)
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
prioritetas
Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas
Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių
gamybos ir naudojimo skatinimas
Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos
Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros
skatinimas

Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas
Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu

Fondas

ERPF
ERPF
Sanglaudos fondas
ERPF
Sanglaudos fondas
ERPF
Sanglaudos fondas
ERPF
ERPF
ESF

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas
Iš viso

ERPF
ESF

Preliminari suma (Sąjungos
parama) (EUR)
25 000 000
85 000 000
12 314 000
50 000 000
25 000 000
4 790 000
50 000 000
12 602 000
30 000 000
37 477 000
30 000 000
116 427 000
110 445 000
30 000 000
10 209 843
8 480 000
35 000 000
3 916 000
5 000 000
489 907 000
225 233 843

Lietuvos Respublikos Partnerystės sutarties pakeitimai (4)

12 lentelė. Preliminarūs asignavimai nacionaliniu lygiu integruotiems veiksmams tvarios miestų
plėtros srityje

Fondas

ERPF
(ESF)

Preliminarūs asignavimai nacionaliniu
lygmeniu integruotiems veiksmams tvarios
miestų plėtros srityje (EUR)
204 700 000
209 100 000
6 001 000
210 701 000
215 101 000

Procentinė dalis nuo visų fondo
asignavimų (proc.)
5,85
5,97
0,53
4,55
4,68

2014-2020 m. ES fondų investicijų Veiksmų programos pakeitimai (1)
Pakeisti/papildyti Veiksmų programos 4 skirsnio „Integruotos teritorinės plėtros aprašymas“ skyrių „4.2. Tvarios
miestų plėtros integruoti veiksmai“ , esminiai pakeitimai:
•

•
•

Tvari miestų plėtra remiama įgyvendinama pagal ERPF reglamento 7 str. nuostatas skiriant ne mažiau kaip 5
proc. ERPF lėšų taikant ITI įgyvendinimo mechanizmuią (per integruotas teritorijų vystymo programas). Ne
mažiau kaip 5 proc. ERPF lėšų bus skirta, remiant regionų projektų planavimo būdu atrenkamus integruotus
miestų tvarios plėtros veiksmus su problemomis susiduriančiose 5 didžiausių miestų (Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) dalyse – tikslinėse teritorijose (sprendžiant socialinius, ekonominius,
demografinius, aplinkosauginius ir klimato kaitos iššūkius).
<...>
Kompleksinis požiūris, sprendžiant socialinius, ekonominius, demografinius, aplinkosauginius ir klimato
kaitos iššūkius užtikrinamas nustatant tikslines teritorijas ir su tikslinėmis teritorijomis susietas teritorijas,
parengiant ir įgyvendinant jų integruotas vystymo programas. Išskiriant tikslines teritorijas 5 didžiuosiuose
miestuose, nustatomos apibrėžtos miesto teritorijos dalys (dydis – 30-40 tūkst. gyv.), kuriose investicijos
koncentruojamos sprendžiant esmines šioms teritorijoms būdingas problemas. Programose nustatomi
teritorijos vystymo tikslai ir uždaviniai, siektini rezultato ir produkto rodikliai (atsižvelgiant į Veiksmų
programos prioritetus ir konkrečius uždavinius, kurių asignavimai bus naudojami), ir preliminarus projektų
ar projektų grupių (veiksmų, angl. operations) sąrašas, kurie gali būti įgyvendinami juos atrenkant valstybės
arba regionų projektų planavimo būdais. Kai tą patį integruotoje teritorijos vystymo programoje keliamą
uždavinį skirtingais būdais gali įgyvendinti keli tinkami pareiškėjai, atrenkant prie ITI įgyvendinimo ir tvarios
miestų plėtros uždavinių pasiekimo prisidedančius veiksmams gali būti taikomi projektų konkursai arba
įgyvendinimas taikant BIVP mechanizmą.

2014-2020 m. ES fondų investicijų Veiksmų programos pakeitimai (2)
Pakeisti/papildyti Veiksmų programos 4 skirsnio „Integruotos teritorinės plėtros aprašymas“ skyrių „4.2. Tvarios
miestų plėtros integruoti veiksmai“ , esminiai pakeitimai:
•

•
•

Tvari miestų plėtra remiama įgyvendinama pagal ERPF reglamento 7 str. nuostatas skiriant ne mažiau kaip 5
proc. ERPF lėšų taikant ITI įgyvendinimo mechanizmuią (per integruotas teritorijų vystymo programas). Ne
mažiau kaip 5 proc. ERPF lėšų bus skirta, remiant regionų projektų planavimo būdu atrenkamus integruotus
miestų tvarios plėtros veiksmus su problemomis susiduriančiose 5 didžiausių miestų (Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) dalyse – tikslinėse teritorijose (sprendžiant socialinius, ekonominius,
demografinius, aplinkosauginius ir klimato kaitos iššūkius).
<...>
Kompleksinis požiūris, sprendžiant socialinius, ekonominius, demografinius, aplinkosauginius ir klimato
kaitos iššūkius užtikrinamas nustatant tikslines teritorijas ir su tikslinėmis teritorijomis susietas teritorijas,
parengiant ir įgyvendinant jų integruotas vystymo programas. Išskiriant tikslines teritorijas 5 didžiuosiuose
miestuose, nustatomos apibrėžtos miesto teritorijos dalys (dydis – 30-40 tūkst. gyv.), kuriose investicijos
koncentruojamos sprendžiant esmines šioms teritorijoms būdingas problemas. Programose nustatomi
teritorijos vystymo tikslai ir uždaviniai, siektini rezultato ir produkto rodikliai (atsižvelgiant į Veiksmų
programos prioritetus ir konkrečius uždavinius, kurių asignavimai bus naudojami), ir preliminarus projektų
ar projektų grupių (veiksmų, angl. operations) sąrašas, kurie gali būti įgyvendinami juos atrenkant valstybės
arba regionų projektų planavimo būdais. Kai tą patį integruotoje teritorijos vystymo programoje keliamą
uždavinį skirtingais būdais gali įgyvendinti keli tinkami pareiškėjai, atrenkant prie ITI įgyvendinimo ir tvarios
miestų plėtros uždavinių pasiekimo prisidedančius veiksmams gali būti taikomi projektų konkursai arba
įgyvendinimas taikant BIVP mechanizmą.

2014-2020 m. ES fondų investicijų Veiksmų programos pakeitimai (3)
Pakeisti/papildyti Veiksmų programos 4 skirsnio „Integruotos teritorinės plėtros aprašymas“ skyrių „4.2. Tvarios
miestų plėtros integruoti veiksmai“ , esminiai pakeitimai:
<...>
Integruotas teritorijų vystymo programas bendradarbiaudamos ir konsultuodamosi su regiono plėtros
taryba ir kompetentingomis institucijomis (įskaitant ministerijas, universitetus, ir kitus viešuosius
subjektus), socialiniais ir ekonominiais partneriais ir vietos bendruomene rengia savivaldybės. Pagal ITI
koordinuojančios institucijos nustatytas šių integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir
įgyvendinimo gaires, rengiant integruotas teritorijų vystymo programas užtikrinama ir pagrindžiama, kad
intervencija atliekama pagrindus ją įrodymais (situacijos analize), įvertintos skirtingos (realistiškos)
investavimo alternatyvos (tikslų, uždavinių ir priemonių lygiu) ir pasirinkta alternatyva užtikrina didžiausią
poveikį optimaliomis sąnaudomis.
Įvertinusi siūlomų intervencijų pagrįstumą, regiono plėtros taryba priima sprendimus dėl atitinkamų
priemonių ir veiksmų (projektų) įtraukimo į regiono projektų sąrašą arba pateikia siūlymus ITI
koordinuojančiai institucijai ir regiono savivaldybių taryboms dėl programų tobulinimo.
Laikantis paramos tvariai miestų plėtrai principų, nustatytų Partnerystės sutartyje, ir įgyvendinant ERPF
reglamento 7 str. nuostatas, užtikrinama, kad atrenkamiems regionų projektų planavimo būdu (regiono
plėtros tarybai sudarant regiono projektų sąrašą) veiksmams bus skiriama ne mažiau kaip 5 proc. ERPF lėšų.
<...>

2014-2020 m. ES fondų investicijų Veiksmų programos pakeitimai (4)

8 lentelė. Preliminarus ERPF ir ESF paramos preliminarus paskirstymas integruotiems veiksmams
(eurais)

Fondas

ERPF
(ESF)

Preliminarūs asignavimai nacionaliniu
lygmeniu integruotiems veiksmams tvarios
miestų plėtros srityje (EUR)
204 700 000
209 100 000
6 001 000
210 701 000
215 101 000

Procentinė dalis nuo visų fondo
asignavimų (proc.)
5,85
5,97
0,53
4,55
4,68

2014-2020 m. ES fondų investicijų Veiksmų programos pakeitimai (4)
9 lentelė. Preliminarus paramos paskirstymas ITI išskyrus nurodytą 4.2 dalyje skyriuje
(bendra suma, eurais)
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
prioritetas
Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas
Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių
gamybos ir naudojimo skatinimas
Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos
Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros
skatinimas

Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas
Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu

Fondas

ERPF
ERPF
Sanglaudos fondas
ERPF
Sanglaudos fondas
ERPF
Sanglaudos fondas
ERPF
ERPF
ESF

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas
Iš viso

ERPF
ESF

Preliminari suma (Sąjungos
parama) (EUR)
25 000 000
85 000 000
12 314 000
50 000 000
25 000 000
4 790 000
50 000 000
12 602 000
30 000 000
37 477 000
30 000 000
116 427 000
110 445 000
30 000 000
10 209 843
8 480 000
35 000 000
3 916 000
5 000 000
489 907 000
225 233 843

2014-2020 m. ES fondų investicijų Veiksmų programos pakeitimai (5)

Veiksmų programos 2 skirsnio „Prioritetų aprašymas“ 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ skyriuje „Projektų/veiksmų atrankos principai“ pateikiamos kryžminės
nuorodos į papildančias Veiksmų programos 7 prioriteto veiklas:

Verslumo skatinimo intervencijas papildys 2 ir 10 prioritetų veiksmai, nukreipti į verslo aplinkos
gerinimą, reguliacinės bei administracinės naštos mažinimą; verslumo skatinimo priemonės bus
koordinuojamos su 7 prioriteto intervencijomis, nukreiptomis į miestų teritorijų atgaivinimą
(regeneravimą), apleistų teritorijų ir objektų pertvarkymą (konversiją) ir jų pasiekiamumo
gerinimą, pažeidžiamų gyventojų (taip pat ir jaunimo) grupių verslumo ir savarankiško užimtumo
didinimą ir 9 prioriteto investicijomis į mokymosi visą gyvenimą sistemos tobulinimą<...>
Suderinamos (suvienodinamos) nuorodos į Veiksmų programos 4 skirsnį 3, 4, 5, 6, 8 ir 9 Veiksmų
programos prioritetų dalyse „Projektų/veiksmų atrankos principai“ , jas išdėstant taip:
„Šio investicinio prioriteto veiklos gali būti įgyvendinamos taikant ITI įgyvendinimo
mechanizmą, nustatytą Veiksmų programos 4 skirsnyje, per integruotas teritorijų vystymo
programas.“
Sutrumpinamas 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ skyrių
„Projektų/veiksmų atrankos principai“ 7.1 investicinio prioriteto projektų/veiksmų atrankos principų
aprašymas, dalį informacijos perkeliant į Veiksmų programos 4 skirsnį

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

