
 

 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2017 m. rugsėjo 14 d. 
 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 7 prioritetas „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 
7.1.1 uždavinys „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų 

pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 
07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir 

plėtra“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
1,00  

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. Apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas verslui (netaikoma regioniniams 

ekonomikos augimo centrams). 

2. Apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas vidutiniškai aukštų technologijų 

verslui. 

3. Apleisto statinio konversija ir (ar) pritaikymas verslui (netaikoma regioniniams 

ekonomikos augimo centrams). 

4. Apleisto statinio konversija ir (ar) pritaikymas vidutiniškai aukštų technologijų verslui. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų 

programos teritorijoje gautas. 

 

Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui: 
 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

 

Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes: 
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X veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos 

socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

X Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektas turi atitikti atitinkamo regiono integruotos teritorijų vystymo programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu, veiksmų planą. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas 

atitinka integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plane nurodytą veiksmo 

vykdytoją, o projekto veiklos atitinka veiksmų plane nurodytą veiklos sritį. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Atrankos kriterijus pasirinktas todėl, kad 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 7 prioriteto priemonės įgyvendinamos per integruotas 

teritorijų vystymo programas, o tai užtikrina, kad tikslinėje teritorijoje atliekamos ar 

planuojamos atlikti investicijos būtų papildytos investicijomis, susijusiomis su verslumo 

skatinimu, ir kad projektų įgyvendinimas derėtų tarpusavyje laike. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  
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Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos 

sprendimu. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, 

projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie 

projekto pareiškėją, projekto veiklas, o finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšomis dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dydžio projektui. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Atrankos kriterijus pasirinktas todėl, kad pagal Lietuvos Respublikos regioninės plėtros 

įstatymo 8 straipsnį, nacionalinė regioninė politika yra įgyvendinama regiono lygmens 

regioninės plėtros planavimo dokumentu, kuris rengiamas atsižvelgiant į atskirų ūkio 

šakų (sektorių) plėtros strategijas, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, 

nacionalinius Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentus, 

apskrities ir jos teritorijoje esančių savivaldybių teritorijų bendruosius planus ir 

savivaldybių strateginius plėtros planus ir kt. 

Galimais pareiškėjais numatytos savivaldybių administracijos, nes Vietos savivaldos 

įstatymo 6 straipsnyje savivaldybėms yra priskirtos savarankiškos funkcijos, leidžiančios, 

įgyvendinant projektus pagal priemonę, pasiekti priemonės tikslus. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto  pareiškėjas, 

projekto veiklos atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės aprašyme 

pateiktą informaciją apie priemonės vykdytoją, jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį. 
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Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Atrankos kriterijus pasirinktas todėl, kad vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 104 

str. 2 p., savivaldybės biudžetas rengiamas, vadovaujantis patvirtintu savivaldybės 

strateginiu veiklos planu, taip pat atsižvelgiant į kitus patvirtintus savivaldybės 

strateginio planavimo dokumentus, asignavimus planuojant savivaldybės strateginio 

veiklos plano programoms įgyvendinti ir planuojamiems rezultatams pasiekti ir 

paskirstant juos asignavimų valdytojams. Vietos savivaldos įstatymo 103 str. 3 p. 

nustatyta, kad savivaldybės strateginis veiklos planas detalizuoja savivaldybės strateginio 

plėtros plano ir savivaldybės atskirų ūkio šakų plėtros programų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą ir sudaromas atsižvelgiant į planuojamus savivaldybės finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius. Savivaldybė, įtraukdama projektą į savivaldybės strateginį 

veiklos planą, kartu pritaria ir užtikrina bendrojo finansavimo dalies iš savivaldybės 

biudžeto lėšų skyrimą projekto įgyvendinimui. 

Galimais pareiškėjais numatytos savivaldybių administracijos, nes Vietos savivaldos 

įstatymo 6 straipsnyje savivaldybėms yra priskirtos savarankiškos funkcijos, leidžiančios, 

įgyvendinant projektus pagal priemonę, pasiekti priemonės tikslus. 

 
 
 

Vidaus reikalų viceministras                                                                                                                                                                                        Giedrius 
Surplys 


