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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-276
VALSTYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės
projektų planavimo būdu finansuojamų projektų (toliau – Valstybės projektai), įgyvendinamų pagal
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Ministerija) administruojamas 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014
m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), prioritetų įgyvendinimo
priemones, planavimo, atrankos, valstybės projektų sąrašų sudarymo ir tvirtinimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp
institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą,
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr.
528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – PAF taisyklės).
3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte
nurodytuose teisės aktuose.
II. SKYRIUS
VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO SUDARYMAS, TVIRTINIMAS, SKELBIMAS IR
TEIKIMAS ĮGYVENDINANČIAJAI INSTITUCIJAI
4. Valstybės projektų planavimo būdu projektai planuojami ir atrenkami sudarant ir
patvirtinant valstybės projektų sąrašą pagal PAF taisyklių III skyriaus 6 skirsnyje nustatytus
reikalavimus.
5. Ministerija valstybės projektus planuoja vadovaudamasi strateginio planavimo
dokumentais, Veiksmų programa, Veiksmų programos priedu, Veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir
nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių
įgyvendinimo planas), projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), šiuo Aprašu, kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais taip, kad būtų galima įsitikinti, jog projektai suplanuoti skaidriai,
laikantis patikimo finansų valdymo principo ir vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos
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fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto, patvirtinto 2014 m. rugsėjo 17 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 954 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto sudarymo“, patvirtintais specialiaisiais
projektų atrankos kriterijais.
6. Valstybės projektų planavimo būdu projektai planuojami ir gali būti įtraukiami į
valstybės projektų sąrašą, jei strateginio planavimo dokumente yra nustatytas projekto vykdytojas ir
jam pavestos įgyvendinti veiklos sritys (kurios atitinka projekto tikslą) arba strateginio planavimo
dokumente nurodomas planuojamas įgyvendinti projektas, projekto vykdytojas ir jam numatytos
projekto veiklos. Jeigu strateginio planavimo dokumente numatyta daugiau projektų ar projektų
vykdytojų ir visiems projektams finansuoti neužtenka lėšų, į valstybės projektų sąrašą jie įtraukiami
šiame dokumente nustatyta prioritetine tvarka.
7. Ministerija galimiems pareiškėjams, numatytiems PFSA, raštu siunčia kvietimą
teikti projektinį (-ius) pasiūlymą (-us) dėl Valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – Projektinis
pasiūlymas) pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą.
8. Kvietime teikti Projektinį pasiūlymą turi būti nurodyta:
8.1. Veiksmų programos prioriteto ir konkretaus uždavinio, pagal kurį siūloma teikti
Projektinį pasiūlymą, pavadinimai;
8.2. institucija, kuriai reikia pateikti Projektinį pasiūlymą, jos adresas ir kontaktinio
asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kuriais galima gauti
papildomą informaciją;
8.3. Projektinio pasiūlymo galutinis pateikimo terminas, kuris negali būti trumpesnis
kaip 20 darbo dienų nuo dienos, kada pareiškėjas gauna kvietimą teikti Projektinį pasiūlymą;
8.4. PFSA, kuriuo vadovaujantis turi būti rengiamas Projektinis pasiūlymas;
8.5. kita reikiama (svarbi) informacija.
9. Pareiškėjui praleidus rašte nurodytą Projektinio pasiūlymo pateikimo terminą,
sprendimą dėl Projektinio pasiūlymo priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, gali
priimti Ministerija.
10. Ministerija, gavusi Pareiškėjo pateiktą Projektinį pasiūlymą, per 20 darbo dienų nuo
Projektinio pasiūlymo gavimo dienos įvertina:
10.1. projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto
konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą;
10.2. projektas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyto (-ų) strateginio
planavimo dokumento (-ų) nuostatas;
10.3. projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus
reikalavimus arba gali tenkinti tokį reikalavimą suėjus paraiškos pateikimo terminui;
10.4. projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos
analizės rezultatais (jei taikoma);
10.5. projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo
rodikliu (jei taikoma);
10.6. pateikti visi Projektinio pasiūlymo priedai, nurodyti projektų finansavimo sąlygų
apraše.
11. Jeigu vertinant Projektinį pasiūlymą taikoma Aprašo 10.4 arba 10.5 papunktis,
Projektinio pasiūlymo įvertinimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei 10 darbo dienų.
12. Valstybės projekto atitiktį Aprašo 10 punkte nustatytiems reikalavimams įvertina
Ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento (toliau – ESPAD) atsakingas
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darbuotojas ir Ministerijos departamento, atsakingo už atitinkamą aplinkos sektoriaus sritį,
darbuotojas (toliau – Atsakingi asmenys). Ministerija Valstybės projekto atitiktį Aprašo 10.4–10.5
papunkčiuose nustatytiems reikalavimams įvertinti gali pasitelkti išorės ekspertus.
13. Valstybės projekto atitikimą Aprašo 10.4–10.5 papunkčiuose nustatytiems
reikalavimams Atsakingi asmenys ir (arba) išorės ekspertai įvertina vadovaudamiesi Optimalios
projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika.
14. Jeigu projektų vertinimo metu kyla neaiškumų arba trūksta informacijos, Atsakingi
asmenys ir (arba) išorės ekspertai turi teisę raštu ir (arba) elektroniniu paštu pareikalauti, kad
Pareiškėjas per nustatytą terminą paaiškintų, papildytų ir (arba) patikslintų pateiktus dokumentus.
Per nustatytą terminą nepateikus papildomos informacijos, vertinimas atliekamas remiantis
anksčiau pateiktais dokumentais.
15. Vertindami pateiktą informaciją bei duomenis, Atsakingi asmenys ir (arba) išorės
ekspertai gali kreiptis į atitinkamas institucijas papildomos informacijos ir naudotis kitais išoriniais
oficialiais informacijos šaltiniais.
16. Į Valstybės projektų sąrašą įtraukiamų projektų atitiktis šio Aprašo 10 punkte
nustatytiems reikalavimams turi būti žymima Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto
įgyvendinimo vertinimo išvadoje (Aprašo 2 priedas), kurią pasirašo vertinimą atlikę Atsakingi
asmenys ir (arba) išorės ekspertai. Išvadą tvirtinta ESPAD direktorius ir Ministerijos departamento,
atsakingo už atitinkamą aplinkos sektoriaus sritį, direktorius.
17. Į Valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukiami tik tie Valstybės projektai, kurie
atitinka Aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus.
18. Valstybės projektų sąrašas tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu pagal Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintą formą. Įsakymo projektą rengia ESPAD
atsakingas darbuotojas.
19. Patvirtinus Valstybės projektų sąrašą, ESPAD atsakingas darbuotojas per 7 dienas
jo duomenis suveda į Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo
ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį (toliau –
SFMIS2014) ir per SFMIS2014 apie tai informuoja įgyvendinančiąją instituciją.
20. Tuo atveju, kai SFMIS2014 funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai
neužtikrinamos, ESPAD atsakingas darbuotojas pateikia Valstybės projektų sąrašą ir (arba) kitus
dokumentus įgyvendinančiajai institucijai raštu. Pradėjus veikti SFMIS2014 Valstybės projektų
sąrašo duomenis į SFMIS2014 suveda ESPAD atsakingas darbuotojas.
21. Valstybės projektų sąrašas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt patalpinamas per 7 dienas nuo jo patvirtinimo dienos.
III. SKYRIUS
VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO KEITIMAS IR PAPILDYMAS
22. Valstybės projektų sąrašas keičiamas arba papildomas šiais atvejais:
22.1. pasikeitus Veiksmų programai, Veiksmų programos priedui, Priemonių
įgyvendinimo planui, strateginio planavimo dokumentų tikslams, uždaviniams ir (arba) jų
įgyvendinimo priemonėms dėl tų Valstybės projektų, kurių projekto sutartys nėra pasirašytos;
22.2. įtraukiant į Valstybės projektų sąrašą naują Valstybės projektą;
22.3. kitais atvejais.
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23. Sprendimas dėl Valstybės projektų sąrašo nėra keičiamas PAF taisyklių 43 punkte
nurodytais atvejais.
24. Valstybės projektų sąrašo keitimas arba papildymas tvirtinamas aplinkos ministro
įsakymu. Įsakymo projektą rengia ESPAD atsakingas darbuotojas.
25. Patvirtinus Valstybės projektų sąrašo keitimą arba papildymą, atliekami veiksmai,
įvardinti Aprašo 19–21 punktuose.
26. Ministerijos patvirtintas Valstybės projektų sąrašas negali būti laikomas galutiniu
sprendimu Valstybės projektą bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Galutinį
sprendimą dėl Valstybės projekto finansavimo priima Ministerija, vadovaudamasi PAF taisyklių 17
skirsnyje nustatyta tvarka.
IV. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Pareiškėjų skundai dėl Valstybės projektų aprašymų vertinimo ir atrankos rezultatų
nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
28. Įsigaliojus naujiems teisės aktams, reglamentuojantiems Valstybės projektų atranką
arba Aprašo 2 punkte išvardintų teisės aktų pakeitimams, Aprašas keičiamas, vadovaujantis
naujomis teisės aktų nuostatomis.
________________

