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LIETUVOS RESPUBLIKOS PARTNERYSTĖS SUTARTIES (TOLIAU – PARTNERYSTĖS 

SUTARTIS) 3.1.2 ir 3.1.3 SKYRIAI IR 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ 

INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS (TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) 4. SKIRSNIS 

„INTEGRUOTOS TERITORINĖS PLĖTROS APRAŠYMAS“ 

 

SIŪLOMAS PARTNERYSTĖS SUTARTIES PAKEITIMO PROJEKTAS 

Pakeisti Partnerystės sutarties 3.1.2 skyrių „Integruotos teritorinės investicijos (ITI)“ išdėstant taip:  

Numatoma finansuoti iki 15-os į teritorijų specifiką orientuotų integruotų teritorijos teritorijų 

vystymo programų, kurių atranką vykdo regionų plėtros tarybos ir įgyvendinamų kaip ITI: 

− 5 didžiųjų miestų programas, investicijas koncentruojant pagal 30–40 tūkst. gyventojų 

turinčių tikslinių teritorijų problematiką. ir Įgyvendinant šias programas remiami ERPF reglamento 7 

str. nurodytus nurodyti tvarios miestų plėtros veiksmus veiksmai ekonominėms, aplinkos, klimato, 

demografinėms ir socialinėms miestų vietovių problemoms spręsti. 

− 10 regioninio lygmens programų, skirtų tikslinėms teritorijoms, išskirtoms mažų ir vidutinių 

miestų grupėje (vienam ar keliems regione esantiems miestams). 

Integruotos teritorijos teritorijų vystymo programos finansuojamos iš ERPF, ESF ir Sanglaudos 

fondo. Papildomai numatoma naudoti valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšas ir bus siekiama 

pritraukti privačias investicijas, įgyvendinant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės iniciatyvas. 

5 didžiųjų miestų ir 10 regioninio lygmens integruotos teritorijų vystymo programos turi 

būti įgyvendinamos geografiškai nepersidengiančiose teritorijose (atskirtose didžiųjų miestų ir 

kitų savivaldybių administracinėmis ribomis) tačiau ryšiai tarp šių programų yra numatyti 

regioninės plėtros planuose, įskaitant visas investicijas įgyvendinamas per ITI ir ne ITI (pvz. 

kaimo plėtros). 

5 didžiųjų miestų tikslinės teritorijos išskiriamos laikantis 3.1.3 dalyje nurodytų miestų teritorijų 

nustatymo principų. 

Savivaldybių centrų ir miestų nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų grupėje (išskyrus 5 didžiuosius 

miestus): 

 Miestuose (tikslinėse teritorijose), kuriuos nustato ITI koordinuojanti institucija (Vidaus 

reikalų ministerija) pagal kiekybinius kriterijus (atitinkančius įvardytas spręstinas problemas), 

konsultuodamasi su regionų plėtros tarybomis. Svarbiausi požymiai (kriterijai), į kuriuos atsižvelgiama 

išskiriant tikslinės teritorijos išskiriamos remiantis kiekybiniais kriterijais (atitinkančiais įvardytas 

spręstinas problemas):  

− mažas ekonominis aktyvumas; 

− nesubalansuota ekonominė struktūra (didelė priklausomybė nuo žaliavų ar apdirbamosios 

gamybos), maža ūkinės veiklos įvairovė (nesudaranti sąlygų pakankamam užimtumui mieste ir regiono 

teritorijoje); 

− reikšmingas gyventojų skaičiaus mažėjimas dėl migracijos ar nepakankamos demografinės 

kaitos.  

 Pereinamojo laikotarpio tikslinėse teritorijose (miestuose). Tai 2007–2013 m. programavimo 

laikotarpiu išskirti regioniniai ekonomikos augimo centrai (7 miestai) ir probleminių teritorijų 

savivaldybių centrai (14 miestų), kuriose investicijos į urbanistinę infrastruktūrą (savo turiniu panašios 

į remiamus tvarios miestų plėtros veiksmus) atliktos 2007–2013 m. Jose bus taikomos pereinamojo 

laikotarpio ribotos apimties priemonės pagal 8 teminį tikslą ir 3, 4, 5, 6, 7 ir 10 teminių tikslų 

veiksmai, užtikrinantys pasiektų rezultatų tvarumą. 
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ITI taip pat įgyvendinamos su tikslinėmis teritorijomis susietose teritorijose (veikloms, 

išeinančioms už tikslinės teritorijos ribų ir susijusioms su tvaraus transporto, žaliosios infrastruktūros 

sprendiniais, ESF veiklomis). 

Integruota teritorinė plėtra taikant ITI (apimančias ir įgyvendinamas BIVP būdu veiklas) 

tiesiogiai įgyvendina 8 teminį tikslą (visos ITI), 9 teminį tikslą (privaloma dalis 5 didžiųjų miestų 

programų atveju) taip pat prisideda prie ir 3, 4, 5, 6, 7 ir 10 teminių tikslų įgyvendinimo teminius 

tikslus (pagal kiekvienai teritorijai būdingus iššūkius).  

Veiksmai, numatomi įgyvendinti kaip ITI, taikomi spręsti kompleksines, su daugeliu sektorių 

susijusias problemas, investicijas koncentruojant teritoriniu principu (tikslinėse teritorijose).  

Lėšų koncentravimo tikslinėje teritorijoje reikalavimas gali būti netaikomas (nustatant susisietas 

teritorijas), kai už tikslinės teritorijos ribų išeinantys projektai aiškiai prisideda prie integruotoje 

teritorijos vystymo programoje nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo (pavyzdžiui, vystant viešojo 

transporto sistemą, diegiant „žaliosios infrastruktūros“ sprendimus, skatinant teritorijų bendruomenių 

bendradarbiavimą ir kt., kai prisidedama prie atitinkamos miesto dalies integravimo ar miesto ryšių su 

kaimu ir priemiestinėmis teritorijomis stiprinimo). 

Įgyvendinant 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.  

− Regionų plėtros tarybos (sudarytos iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių 

tarybų narių ir Vyriausybės paskirto atstovo), užtikrina savivaldybių partnerystę rengiant ir 

įgyvendinant integruotas teritorijų vystymo programas (derinant savivaldybių bendrus 

veiksmus, įskaitant projektų, peržengiančių vienos savivaldybės ribas, koordinavimą), 
įgyvendinant regionų projektų planavimo būdu atrinktus projektus, bendrus veiksmus, įskaitant 

projektų, peržengiančių vienos savivaldybės ribas, koordinavimą ir siekiančius regiono plėtros 

tarybos nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo ir Veiksmų programos stebėsenos rodiklių 

pasiekimo.  

− ITI koordinuojanti institucija – Vidaus reikalų ministerija, pagal LR Regioninės plėtros 

įstatymą atsakinga už nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo koordinavimą, atrenka tikslines 

teritorijas savivaldybių centrų ir miestų nuo 6 iki 100 tūkst. (išskyrus 5 didžiuosius miestus) grupėje, 

tvirtina savivaldybių, regionų plėtros tarybų ir tarpinių institucijų suderintas integruotas 

teritorijos vystymo programas ir koordinuoja jų įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą programas 

įgyvendinančioms regionų plėtros taryboms ir savivaldybėms. 

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. 

11 lentelėje yra pateikiami: 

 ITI preliminarus paskirstymas pagal 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 Veiksmų programos prioritetų 

priemones, kurių projektai yra atrenkami regionų projektų planavimo būdu (veiksmų atranka 

deleguota regionų plėtros taryboms) ir skiriami įgyvendinti regioninio lygmens programas, 

skirtas tikslinėms teritorijoms, išskirtoms mažų ir vidutinių miestų grupėje (neįtraukti 

atitinkamose programose nustatyti valstybės projektų planavimo būdu atrenkami veiksmai ir 

veiksmai, kuriems įgyvendinti bus naudojamos finansinės priemonės). 

 Preliminari suma numatoma panaudoti veiksmų programos 3 prioriteto mažų ir 

vidutinių įmonių projektams, prisidedantiems prie integruotų teritorijų vystymo programų 
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uždavinių įgyvendinimo (atrenkama konkurso būdu). 

 BIVP ITI įgyvendinimui mažų ir vidutinių miestų grupėje (miestuose nuo 6 iki 100 

tūkst. gyventojų ir mažesniuose savivaldybių centruose). 

 
11 lentelė. Preliminarus paramos paskirstymas ITI, išskyrus nurodytą 3.1.3 dalyje (bendra suma)* 

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų 

programos prioritetas 
Fondas 

Preliminari suma 

(Sąjungos parama) (EUR) 

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo 

skatinimas 
ERPF 25 000 000** 

Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos 

išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas 

ERPF 
85 000 000 

12 314 000  

Sanglaudos fondas 50 000 000 

Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos 

ERPF 
25 000 000 

4 790 000  

Sanglaudos fondas 
50 000 000 

12 602 000 

Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros 

skatinimas 

ERPF 
30 000 000 

37 477 000 

Sanglaudos fondas 30 000 000 

Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas 
ERPF 

116 427 000* 

110 445 000 

Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su 

skurdu 

ERPF 
30 000 000 

10 209 843  

ESF 8 480 000** 

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių 

potencialo didinimas 

ERPF 
35 000 000 

3 916 000 

ESF 5 000 000 

Iš viso  
489 907 000 

225 233 843 
* ITI įgyvendinimui  mažų ir vidutinių miestų grupėje (miestuose nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų ir mažesniuose 

savivaldybių centruose) 

** BIVP ITI įgyvendinimui mažų ir vidutinių miestų grupėje (miestuose nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų ir mažesniuose 

savivaldybių centruose)), taip pat kitos ESF remiamos 9 tematinio tikslo veiklos pagal integruotas teritorijų vystymo 

programas (sveikas senėjimas, visuomenės sveikatos gerinimas, pagalba marginalioms grupėms). 

Pakeisti Partnerystės sutarties 3.1.3 skyrių „Tvari miestų plėtra, įskaitant miestus, kuriuose bus 

įgyvendinami integruoti tvarios miestų plėtros veiksmai“ išdėstant taip: 

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. 

Integruotos teritorijos vystymo programos skiriamos apibrėžtoms 5 didžiųjų miestų dalims, 

turinčioms vidutiniškai 30–40 tūkst. gyventojų, bei su jomis susietoms teritorijoms, kuriose 

įgyvendinami tvarios miestų plėtros veiksmai, sprendžiant regioninės plėtros problemas.  

Atsakomybė už šių programų parengimą – parengti integruotą teritorijos vystymo programą, 

gaires BIVP strategijoms, įvardyti konkrečius projektus ir (arba) jų grupes deleguojama savivaldybėms 

(miestams). Tai reiškia, kad miestams deleguojama projektų atranka. 

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. 
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Didžiųjų miestų dalis, kuriose bus įgyvendinama integruota teritorijos vystymo programa 

(tikslines ir su jomis susietas teritorijas), ITI koordinuojančios institucijos pritarimu nustato miesto 

savivaldybė. Išskiriant tikslines teritorijas, prioritetas būtų teikiamas kompaktiškai užstatytoms ir 

tankiai gyvenamoms teritorijoms, susijusioms funkciniais ryšiais su miesto centru (potencialiems 

naujiems subcentrams), kurios susiduria su aplinkos ir socialinėmis problemomis. Būtų taikomi tokie 

kriterijai:  

− Urbanistinio ir ekonominio vystymosi potencialas (atstumas nuo miesto centro, viešojo 

transporto maršrutų tankis, viešąsias paslaugas gyventojams teikiančių įstaigų koncentracija, 

konversijai tinkamų teritorijų plotas ir kt.); 

− Socialinės ir demografinės problemos (gyventojų senėjimas, nusikalstamumas, socialinės 

patologijos, didelė socialiai pažeidžiamų gyventojų dalis arba socialiai izoliuotos bendruomenės 

(romai) ir kitos teritoriniu požiūriu susitelkusios socialinės problemos); 

− Aplinkos ir klimato kaitos problemos (oro ir vandens tarša, užterštos teritorijos, automobilių 

srautai, energijos vartojimo efektyvumas viešojoje infrastruktūroje ir kt.). 

12 lentelėje yra pateiktas ERPF preliminarus paskirstymas pagal 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 Veiksmų 

programos prioritetų priemones, kurių projektai yra atrenkami regionų projektų planavimo 

būdu (veiksmų atranka deleguota regionų plėtros taryboms) ir skiriami įgyvendinti 5 didžiųjų 

miestų integruotas teritorijų vystymo programas. ESF paskirstymas pagal 8 Veiksmų 

programos prioriteto Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu (konkretus uždavinys 

„Gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, 

išnaudojant vietos bendruomenių verslo, bendruomenės ir vietos valdžios ryšius“) lėšomis 

remiamos 5 didžiausiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) 

įgyvendinamos vietos plėtros strategijos (BIVP). 

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

Fondas 

Preliminarūs asignavimai nacionaliniu lygmeniu 

integruotiems veiksmams tvarios miestų plėtros 

srityje (EUR) 

Procentinė dalis nuo visų fondo 

asignavimų (proc.) 

ERPF 204 700 000 

209 100 000 

5,85 

5,97 

(ESF)     6 001 000 0,53 

 210 701 000 

215 101 000 

4,55 

4,68 
* Preliminarus paskirstymas7 ir 8 Veiksmų programos prioritetus: Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas 

(konkretusis uždavinys: „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas 

tikslinėse teritorijose (miestuose)“) ir Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu (konkretusis uždavinys „Gerinti vietines 

įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių verslo, bendruomenės ir vietos 

valdžios ryšius“ 5 didžiausiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) 

 

SIŪLOMAS VEIKSMŲ PROGRAMOS PAKEITIMO PROJEKTAS 

Pakeisti Veiksmų programos 2 skirsnio „Prioritetų aprašymas“ 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio 

verslo konkurencingumo skatinimas“ skyrių „Projektų/veiksmų atrankos principai“ 4, 5, 10 ir 11 

pastraipas ir jas išdėstyti taip: 

 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. 

 Įgyvendinant šį uždavinį Šio investicinio prioriteto, bus prisidedama kitų investicinių prioritetų 

veiklosų, gali būti įgyvendinamosų, taikant ITI įgyvendinimo mechanizmą, nustatytą Veiksmų 

programos 4 skirsnyje, per integruotas teritorijų vystymo programas ir atsižvelgiant į Darnios miestų 

plėtros strategijos uždavinius. 
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 Verslo konkurencingumo didinimo intervencijas papildys 2 ir 10 prioritetų veiksmai, nukreipti į 

verslo aplinkos gerinimą, reguliacinės bei administracinės naštos mažinimą; verslo konkurencingumo 

didinimo veiksmai bus koordinuojami su 7 ir 9 prioritetų intervencijomis, skirtomis atgaivinti 

(regeneruoti) miestų teritorijas, pertvarkyti (konvertuoti) apleistas teritorijas ir objektus, gerinti 

ir jų pasiekiamumą, didinti darbo jėgos judumą ir švietimo ir mokymo suteikiamų kompetencijų 

atitikimą darbo rinkos poreikiams; 

 Įgyvendinant šį uždavinį Šio investicinio prioriteto, bus prisidedama kitų investicinių prioritetų 

veiklosų, gali būti įgyvendinamosų, taikant ITI įgyvendinimo mechanizmą, nustatytą Veiksmų 

programos 4 skirsnyje, per integruotas teritorijų vystymo programas. ir atsižvelgiant į Darnios miestų 

plėtros strategijos uždavinius. 

Papildyti Veiksmų programos 2 skirsnio „Prioritetų aprašymas“ 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas“ skyriaus „Projektų/veiksmų 

atrankos principai“ 4.5 investicinio prioriteto projektų/veiksmų atrankos principus nauja pastraipa ir 

ją išdėstyti taip: 

Šio investicinio prioriteto veiklos gali būti įgyvendinamos taikant ITI įgyvendinimo mechanizmą, 

nustatytą Veiksmų programos 4 skirsnyje, per integruotas teritorijų vystymo programas. 

Pakeisti Veiksmų programos 2 skirsnio „Prioritetų aprašymas“ 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ skyriaus „Projektų/veiksmų atrankos 

principai“ 8 ir 13 pastraipas ir jas išdėstyti taip: 

Įgyvendinant šį Šio investicinioį prioritetoą, bus prisidedama prie kitų investicinių prioritetų veiklosų, 

gali būti įgyvendinamosų taikant ITI įgyvendinimo mechanizmą, nustatytą Veiksmų programos 4 

skirsnyje, per integruotas teritorijų vystymo programas.  

Įgyvendinant šį Šio investicinioį prioritetoą, bus prisidedama prie kitų investicinių prioritetų veiklosų, 

gali būti įgyvendinamosų taikant ITI įgyvendinimo mechanizmą, nustatytą Veiksmų programos 4 

skirsnyje, per integruotas teritorijų vystymo programas.  

Pakeisti Veiksmų programos 2 skirsnio „Prioritetų aprašymas“ 6 prioriteto „Darnaus transporto ir 

pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ skyriaus „Projektų/veiksmų atrankos principai“ 6 ir 11 

pastraipas ir jas išdėstyti taip: 

Bus prisidedama prie kitų Šio investicinioų prioritetoų veiklosų, gali būti įgyvendinamosų taikant ITI 

įgyvendinimo mechanizmą, nustatytą Veiksmų programos 4 skirsnyje, per integruotas teritorijų 

vystymo programas.  

Bus prisidedama prie kitų Šio investicinioų prioritetoų veiklosų, bus įgyvendinamosų taikant ITI 

įgyvendinimo mechanizmą, nustatytą Veiksmų programos 4 skirsnyje, per integruotas teritorijų 

vystymo programas.  

Pakeisti Veiksmų programos 2 skirsnio „Prioritetų aprašymas“ 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir 

dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ skyrių „Projektų/veiksmų atrankos principai“ 7.1 investicinio 

prioriteto projektų/veiksmų atrankos principų aprašymą ir jį išdėstyti taip: 

 7.1. investicinis prioritetas įgyvendinamas taikant ITI modelį įgyvendinimo mechanizmą, 

nustatytą Veiksmų programos 4 skirsnyje – nustatant tikslines teritorijas, parengiant ir įgyvendinant 

jų integruotas vystymo programas. 

Išskiriant tikslines teritorijas tarp gyvenamųjų vietovių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų (įskaitant 

ir mažesnius miestus – savivaldybių administracinius centrus) ir nustatant konkrečias jų vystymo 

priemones (taip pat ir pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymo priemones), atsižvelgiama į 

miesto ir jį supančios teritorijos (subregiono) socialinę, demografinę ir ekonominę aplinką ir 
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vystymosi iššūkius. 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, laikantis paramos tvariai miestų plėtrai principų, 

nustatytų Partnerystės sutartyje ir Veiksmų programos 4 skyriuje. 

Integruotas teritorijų vystymo programas bendradarbiaudamos ir konsultuodamosi su 

kompetentingomis institucijomis (įskaitant ministerijas, universitetus, teritorines darbo biržas ir kitus 

viešuosius subjektus), socialiniais ir ekonominiais partneriais ir vietos bendruomene rengia 

savivaldybės. Programose nustatomi teritorijos vystymo tikslai ir uždaviniai, siektini rezultato ir 

produkto rodikliai (atsižvelgiant į 7.1. investicinį prioritetą ir kitus Veiksmų programos prioritetus, 

kurių asignavimai bus naudojami), ir projektų ar projektų grupių (veiksmų, angl. operations) sąrašas, 

kurias įgyvendinus šie rodikliai bus pasiekti. Rengiančios integruotas teritorijų vystymo programas 

savivaldybės, pagal nustatytas šių programų rengimo ir įgyvendinimo gaires, turės užtikrinti ir pagrįsti, 

kad intervencija atliekama pagrindus ją įrodymais (situacijos analize), įvertintos skirtingos 

(realistiškos) investavimo alternatyvos (tikslų, uždavinių ir veiksmų lygiu) ir pasirinkta alternatyva 

užtikrina didžiausią poveikį, siekiant rezultatų ir produktų, optimaliomis sąnaudomis. 

Integruotas teritorijų vystymo programas įgyvendinantys projektai gali būti įgyvendinami juos 

atrenkant valstybės arba regionų projektų planavimo būdais, kai jie atitinka savivaldybių parengtose 

integruotose teritorijų vystymo programose nustatytus veiksmus., arba projektų konkurso būdu, kai tą 

patį integruotoje teritorijos vystymo programoje keliamą uždavinį skirtingais būdais gali įgyvendinti 

keli tinkami pareiškėjai. Įgyvendinant tvarios miestų plėtros veiksmus pagal ERPF reglamento 7 

str. nuostatas projektai atrenkami tik regionų projektų planavimo būdu. 
Tais atvejais, kai projektai, įgyvendinami už tikslinės teritorijos ribų (susietose teritorijose), gali 

efektyviai (ar net efektyviau nei ITI) prisidėti prie integruotų teritorijų vystymo programų tikslų 

pasiekimo, jie gali būti įgyvendinami regionų projektų planavimo būdu, užtikrinant, kad šie projektai 

prisidės prie integruotų teritorijų vystymo programų tikslų pasiekimo ir padės įgyvendinti bendrą 

regiono strategiją – regiono plėtros planą. 

Jeigu nusprendžiama, kad konkrečiam projektui dotacijos skiriamos tiesiogiai, ši procedūra turi 

atitikti sąlygas, nustatytas Bendrųjų nuostatų reglamento 125.3 str. (a) dalyje (ii) punkte, kuriuo 

reikalaujama, kad dotacijų skyrimo procedūra turi būti nediskriminuojanti ir skaidri. 

 Investuojant į kultūros ir tvaraus turizmo infrastruktūros objektus vidaus potencialo 

plėtojimui, bus vadovaujamasi ERPF reglamento 3 straipsnio nuostatomis, ypatingai atkreipiant 

dėmesį į 1 dalies e punkto nuostatas. 

Papildyti Veiksmų programos 2 skirsnio „Prioritetų aprašymas“ 8 prioriteto „Socialinės įtraukties 

didinimas ir parama kovai su skurdu“ skyriaus „Projektų/veiksmų atrankos principai“ 8.1 investicinio 

prioriteto projektų/veiksmų atrankos principus nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip: 

Šio investicinio prioriteto veiklos bus įgyvendinamos taikant ITI įgyvendinimo mechanizmą, 

nustatytą Veiksmų programos 4 skirsnyje, per integruotas teritorijų vystymo programas. 

Pakeisti Veiksmų programos 2 skirsnio „Prioritetų aprašymas“ 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ skyriaus „Projektų/veiksmų atrankos principai“ 9.1 

investicinio prioriteto projektų/veiksmų atrankos principus nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip: 

Šio investicinio prioriteto veiklos bus įgyvendinamos taikant ITI įgyvendinimo mechanizmą, 

nustatytą Veiksmų programos 4 skirsnyje, per integruotas teritorijų vystymo programas. 

Pakeisti Veiksmų programos 4 skirsnio „Integruotos teritorinės plėtros aprašymas“ ketvirtą pastraipą 

išdėstant taip: 

Įgyvendinant ITI, pagrindines investicijas numatoma skirti iš ERPF 413,3 mln. Eur ir SaF 12,6 

mln. Eur pagal 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 Veiksmų programos prioritetų priemones, kurių projektai yra 

atrenkami regionų projektų planavimo būdu (veiksmų atranka deleguota regionų plėtros 

taryboms) – 316  skiriant pagal veiksmų programos 7.1. investicinį prioritetą „Užimtumą skatinančio 

ekonomikos augimo kuriant vidinį potencialą rėmimas kaip dalis konkrečioms sritims skirtos 
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teritorinės strategijos, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų pertvarkymą ir specifinių 

gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo bei naudojimosi jais gerinimą“ ir remiant kompleksinius 

miestų socialinio ir ekonominio atgaivinimo projektus (iš jų ne mažiau, kaip 204,7 209,1 mln. Eur 

ERPF lėšų skiriant integruotų tvarios miestų plėtros veiksmų įgyvendinimui 5 didžiausiuose 

miestuose), ir pagal 8.6. investicinį prioritetą „BIVP strategijų įgyvendinimas“ skiriant paramą VVG, 

įgyvendinančioms su užimtumo didinimu ir socialinės atskirties mažinimu miestuose susijusias vietos 

plėtros strategijas (14,5 mln. Eur).  

Taikant prioritetinius projektų atrankos kriterijus kvietimuose, numatoma papildomai 

pasinaudoti parama mažų ir vidutinių įmonių projektams (Veiksmų programos 3 prioritetas), 

prisidedantiems prie integruotų teritorijų vystymo programų uždavinių įgyvendinimo (apie 25 

mln. EUR, atrenkant projektus konkurso būdu). Taip pat planuojama naudoti valstybės bei 

savivaldybių biudžetų lėšas, valstybės projektų planavimo būdu atrenkamiems projektams 

(kuomet siekiama tų pačių tikslų ir uždavinių) ir pritraukti privačias investicijas, įgyvendinant 

viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės iniciatyvas. 

Pakeisti Veiksmų programos 4 skirsnio „Integruotos teritorinės plėtros aprašymas“ skyrių „4.2. 

Tvarios miestų plėtros integruoti veiksmai“ išdėstant taip: 

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.  

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 
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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. Vietovei skiriamų investicijų pagal konkrečius 

Veiksmų programos uždavinius apimtis nustatoma atsižvelgiant į specifinius miesto teritorijos 

daliai būdingus iššūkius ir regiono plėtros tarybos su ITI koordinuojančia institucija ir 

tarpinėmis institucijomis suderintus sprendimus dėl konkrečių veiksmų šiems iššūkiams spręsti. 

 

Laikantis ERPF reglamento 7 str.aipsnio nuostatų dėl miestų valdžios institucijų įsitraukimo, už 

atitinkamą miesto teritoriją atsakingai savivaldybei regionų plėtros taryboms deleguojamos 

veiksmų atrankos ir įgyvendinimo funkcijos. tikslinių teritorijų ir veiksmų atrankos funkcijos. 5 

didžiųjų miestų savivaldybės Regionų plėtros tarybos: 

 išskiria tikslines teritorijas. Sprendimus dėl tikslinių ir su jomis susietų teritorijų išskyrimo, 

atsižvelgdama į Partnerystės sutartį ir Veiksmų programą, priima savivaldybės taryba  

 Savivaldybės rengia tikslinėms teritorijoms skirtas integruotas teritorijų vystymo programas, 

skirtas socialinių, ekonominių, demografinių, aplinkosauginių ir klimato kaitos iššūkių 

sprendimui.  

 Dalyvauja rengiant integruotas teritorijų vystymo programas – teikia pastabas ir 

pasiūlymus dėl integruotų teritorijų vystymo programų dalių, kurioms įgyvendinti 

reikalingi projektai atrenkami regionų projektų planavimo būdu.  

 Sudaro ir tvirtina siūlomų finansuoti regiono projektų, įgyvendinančių integruotus 

miestų tvarios plėtros veiksmus, sąrašus. 

 Kartu su savivaldybėmis įgyvendina integruotas teritorijų vystymo programas – vykdo 

integruotų teritorijų vystymo 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. Prireikus – inicijuoja integruotų teritorijų vystymo 

programų dalių pakeitimus. 

 Užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ekonominiais partneriais ir įstaigomis, 

atstovaujančiomis pilietinei visuomenei. 

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. 

Rengiamos 5 skirtos tikslinėms teritorijoms didžiuosiuose miestuose programos, 

įgyvendinamos kaip ITI. 

Savivaldybės rengiamose Integruotose teritorijų vystymo programose nustatomos konkrečiaos 

priemoneės ir projektusai (veiksmusai) (įgyvendinamusi valstybės arba regionų projektų planavimo 

būdu), reikalingusi įgyvendinant tvarios miestų plėtros veiksmus konkrečioje teritorijoje ir valstybės 

projektų planavimo būdu atrenkami veiksmai, prisidedantys prie konkrečios teritorijos vystymo 

tikslų ir uždavinių pasiekimo, taip pat gaireės (nustatomaos kaip uždaviniai) prie kurių įgyvendinimo 

siūloma prisidėti VVG, įgyvendinant vietos plėtros strategijas, pasiūlymusai įmonėms ar NVO, 

viešiesiems subjektams, veikiantiems tikslinėje teritorijoje ir galintiems gauti paramą pagal priemones, 

įgyvendinamas konkurso būdu ar finansinių priemonių pagalba.  

Nuostatos dėl miestų savivaldybių institucijų, dalyvaujančių integruotų teritorinių 

investicijų įgyvendinime, įtraukimo ir kita papildoma informacija taip pat nurodyta Partnerystės 

sutarties 3.1.2 dalyje. 

8 lentelėje yra pateiktas ERPF preliminarus paskirstymas pagal 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 Veiksmų 

programos prioritetų priemones, kurių projektai yra atrenkami regionų projektų planavimo 

būdu (veiksmų atranka deleguota regionų plėtros taryboms) ir skiriami įgyvendinti 5 didžiųjų 

miestų integruotas teritorijų vystymo programas. ESF paskirstymas pagal 8 Veiksmų 
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programos prioriteto Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu (konkretusis uždavinys 

„Gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, 

išnaudojant vietos bendruomenių verslo, bendruomenės ir vietos valdžios ryšius“) lėšomis 

remiamos 5 didžiausiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) 

įgyvendinamos vietos plėtros strategijos (BIVP). 

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

Fondas 

Preliminarus ERPF paramos paskirstymas ITI 

pagal ERPF reglamento 7(2) punktą pagal 

kiekvieną prioritetą ir preliminarus ESF 

paramos paskirstymas integruotiems veiksmams 

Procentinė dalis nuo visų fondo 

asignavimų proc. 

Iš viso ERPF 
204 700 000 

209 100 000 

5,85 

5,97 

Iš viso ESF    6 001 000 0,53 

Iš viso 

(ERPF+ESF) 

210 701 000 

215 101 000 

4,55 

4,68 
* Preliminarus paskirstymas7 ir 8 Veiksmų programos prioritetus: Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas 

(konkretusis uždavinys: „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas 

tikslinėse teritorijose (miestuose)“) ir Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu (konkretusis uždavinys „Gerinti vietines 

įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių verslo, bendruomenės ir vietos 

valdžios ryšius“ 5 didžiausiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje). 

 

Pakeisti Veiksmų programos 4 skirsnio „Integruotos teritorinės plėtros aprašymas“ skyriaus „4.3. 

Integruotos teritorinės investicijos“ 9 lentelę ją išdėstant taip: 

9 lentelėje yra pateikiami: 

 ITI preliminarus paskirstymas pagal 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 Veiksmų programos prioritetų 

priemones, kurių projektai yra atrenkami regionų projektų planavimo būdu (veiksmų atranka 

deleguota regionų plėtros taryboms) ir skiriami įgyvendinti regioninio lygmens programas, 

skirtas tikslinėms teritorijoms, išskirtoms mažų ir vidutinių miestų grupėje (neįtraukti 

atitinkamose programose nustatyti valstybės projektų planavimo atrenkami veiksmai ir 

veiksmai, kuriems įgyvendinti bus naudojamos finansinės priemonės). 

 Preliminari suma numatoma panaudoti veiksmų programos 3 prioriteto mažų ir 

vidutinių įmonių projektams, prisidedantiems prie integruotų teritorijų vystymo programų 

uždavinių įgyvendinimo (atrenkama konkurso būdu). 

 BIVP ITI įgyvendinimui mažų ir vidutinių miestų grupėje (miestuose nuo 6 iki 100 

tūkst. gyventojų ir mažesniuose savivaldybių centruose). 

 
9 lentelė. Preliminarus paramos paskirstymas ITI išskyrus nurodytą 4.2 dalyje skyriuje (bendra suma, eurais) 

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 

prioritetas 
Fondas 

Preliminari suma 

(Sąjungos parama) (EUR) 

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo 

skatinimas 
ERPF 25 000 000** 

Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos 

išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas 

ERPF 
85 000 000 

12 314 000  

Sanglaudos fondas 50 000 000 

Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos 

ERPF 
25 000 000 

4 790 000  

Sanglaudos fondas 
50 000 000 

12 602 000 

Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros 

skatinimas 

ERPF 
30 000 000 

37 477 000 

Sanglaudos fondas 30 000 000 

Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas 
ERPF 

116 427 000* 

110 445 000 

Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su ERPF 30 000 000 
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skurdu 10 209 843  

ESF 8 480 000** 

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių 

potencialo didinimas 

ERPF 
35 000 000 

3 916 000 

ESF 5 000 000 

Iš viso  
489 907 000 

225 233 843 
* ITI įgyvendinimui  mažų ir vidutinių miestų grupėje (miestuose nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų ir mažesniuose 

savivaldybių centruose) 

** BIVP ITI įgyvendinimui mažų ir vidutinių miestų grupėje (miestuose nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų ir mažesniuose 

savivaldybių centruose)), taip pat kitos ESF remiamos 9 tematinio tikslo veiklos pagal integruotas teritorijų vystymo 

programas (sveikas senėjimas, visuomenės sveikatos gerinimas, pagalba marginalioms grupėms). 

 

Pakeitimas siūlomas vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam 

fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir 

žuvininkystės fondui bendrosios nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam 

fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios 

nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320) 16, 30 

straipsniais ir 96 straipsnio 3 dalimi. 

 

PAKEITIMO PAGRINDIMAS: 

 

1. Siūlomo pakeitimo priežastys ir svarba. 

 

Siūlomas pakeitimas yra svarbus ir reikalingas, siekiant tinkamai įgyvendinti 2013 m. gruodžio 17 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 „Dėl Europos regioninės plėtros fondo 

ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, 

kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006“ (toliau Reglamentas) 7 straipsnio 4 punkte 

numatytas nuostatas bent 5% pagal Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimo tikslą 

nacionaliniu lygmeniu skirtų ERPF lėšų turi būti numatyta integruotiesiems tvarios miestų plėtros 

veiksmams, už kurių įgyvendinimą yra atsakingi miestai, subregionai ar vietos institucijos, ir kurios, 

būdamos atsakingos už tvarių miestų plėtros strategiją yra atsakingos bent už su veiksmų atranką pagal 

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 123 straipsnio 6 dalį arba, jei tinkama, pagal to reglamento 123 

straipsnio 7 dalį susijusias užduotis. 

Strateginių dokumentų planavimo metu ir šiuo metu galiojančiuose Partnerystės sutartyje ir Veiksmų 

programoje yra numatyta, kad už tvarios miestų plėtros veiksmams įgyvendinti 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 taryb, 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. Siekiant užtikrinti 

Reglamentų ir nacionalinių strateginių dokumentų suderinamumą reikia atlikti Partnerystės sutarties ir 

Veiksmų programos pakeitimus susijusius su minėtų institucijų tinkamu funkcijų nurodymu. 

Taip pat atsižvelgiant į dabartinį projektų planavimą bei išbraukiant lėšas planuotas pagal valstybės 

projektų planavimą, tikslinamos lėšos numatytos 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 (pagal kuriuos buvo padidinta 

visa ERPF suma tvariai miestų plėtrai). Fondai, kurie nėra pagal Reglamento 7 straipsnį, įgyvendinant 

tiek miestų plėtros strategijas ir regioninių integruotų teritorinių vystymo programas buvo išbraukti iš 

lentelių (ypač – asignavimai, kurie iš pradžių buvo planuojami valstybės projektų planavimo būdu 

atrenkamiems projektams ir finansinių priemonių). 

 

2. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
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augimo strategijos tikslų. 

 

Siūlomas pakeitimas pasitarnaus siekiant Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 

strategijos tikslų, kadangi šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti tinkamą ir kokybišką veiksmų programos 

įgyvendinimą miestų tvarios plėtros srityje. 

 

3. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant numatytų Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos 

tikslų ir prioritetų. 

 

Siūlomas pakeitimas pasitarnaus siekiant numatytų veiksmų programos tikslų ir prioritetų, kadangi 

šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti tinkamą ir kokybišką veiksmų programos įgyvendinimą miestų 

tvarios plėtros srityje.  

 

4. Siūlomo pakeitimo įtaka Veiksmų programos stebėsenos rodikliams, jų pasiekimui ir veiklos 

peržiūros rodiklių pasiekimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, 

vykdymui. 

 

Siūlomas pakeitimas neturės poveikio veiksmų programos stebėsenos rodikliams, jų pasiekimui ir 

veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, 

vykdymui. 

 

5. Siūlomo pakeitimo poveikis Veiksmų programos finansavimo planui (lėšų paskirstymui pagal 

Veiksmų programos prioritetus), išlaidų pasiskirstymui pagal išlaidų kategorijas nustatytas 

Veiksmų programoje. 

 

Siūlomas pakeitimas neturės poveikio Veiksmų programos finansavimo planui (lėšų paskirstymui 

pagal veiksmų programos prioritetus), išlaidų pasiskirstymui pagal išlaidų kategorijas nustatytas 

veiksmų programoje. 

 

6. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimui ir 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu, vykdymui. 

 

Siūlomas pakeitimas neturės poveikio Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimui ir 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo planui. 

 

7. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir 

veiklos lėšų rezervo paskirstymui Veiksmų programos prioritetams įgyvendinti, kuris 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. 

 

Siūlomas pakeitimas neturės poveikio Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir 

veiklos lėšų rezervo paskirstymui veiksmų programos prioritetams įgyvendinti. 

 

8. Siūlomo pakeitimo poveikio analizė (nurodoma esama situacija, numatomas (-i) pokytis (-čiai) 

ir tikėtinas jo (jų) poveikis). 

 

Atlikus Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos pakeitimą ir bus užtikrintas tinkamas Veiksmų 

programoje numatytas miestų tvarios plėtros įgyvendinimas.  

 

* Esant siūlymui pakeitimo projektą teikti skubos tvarka, pakeitimo pagrindimo dokumentai pateikiami ir anglų kalba. 

__________ 

 


