Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų
nustatymo ir (ar)PASIŪLYMŲ
keitimo DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
teikianti institucija:
Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

06.2.1-TID-V-512 priemonė „Miestų transporto infrastruktūros vystymas
įgyvendinant valstybei svarbius jungtinius projektus“

Kitos ministerijos
administruojamos
priemonės (patvirtintos ir
planuojamos), kuriomis
siekiama Veiksmų
programos konkretaus
uždavinio tikslų

6.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų
jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos
priemones“. Patvirtintos priemonės siekiančios šio uždavinio:
1. 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“
2. 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“
3. 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“
4. 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“
5. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“

Priemonei skirtų ES fondų 14,48
lėšų suma (mln. EUR):
Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

1. Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Vilniaus Šiaurinės
tikslinės teritorijos vietinės reikšmės keliuose, įgyvendinant Vilniaus miesto
integruotą teritorijų vystymo programą.
2. Vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros vystymas Vilniaus
Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje, įgyvendinant Vilniaus miesto integruotą
teritorijų vystymo programą.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Priemonės
finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės
suderinamumas su
kitomis
priemonėmis:

Tiesioginių sąsajų su kitomis priemonėmis nėra.

Siekiami rezultatai:

1.

2.
3.

Sutrumpės kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T
kelius) laikas;
Bus rekonstruoti, atnaujinti ir naujai nutiesti vietinės
reikšmės keliai;
Bus įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos
priemonės vietinės reikšmės keliuose.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18
d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos patvirtinimo“, pirmojo tikslo ,,didinti krovinių ir keleivių judumą,
gerinant Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo
koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei
plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą“ (toliau – 1 tikslas)
antrąjį uždavinį „plėtoti naują ir pagerinti esamą TEN-T kelių infrastruktūrą ir
jungtis su jais“ (toliau – 2 uždavinys) ir (arba) penktojo tikslo ,,didinti eismo
saugą ir saugumą“ (toliau – 5 tikslas) pirmąjį uždavinį ,,didinti eismo saugą,
diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas“ (toliau – 1
uždavinys).

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022
metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos patvirtinimo“, 1 tikslo 2 uždavinį ir (arba) 5 tikslo 1
uždavinį.
Projektų atrankos kriterijus taikomas 1 ir 2 priemonės veikloms.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

2. Projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m.
birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl preliminaraus
Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos
projektų sąrašo patvirtinimo“.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas
atitinka preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl preliminaraus Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo
patvirtinimo“, 1.2.6 papunktyje nurodytą projektą, projekto
veiklas ir galimą projekto vykdytoją. Projektų atrankos kriterijus
taikomas 1 ir 2 priemonės veikloms.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Strateginio Projekto veiklos
dokumento
punktas:
1.2.6

Galimi projekto
vykdytojai

Daugiafunkcinio sveikatinimo, švietimo ir Vilniaus miesto savivaldybės
užimtumo komplekso Vilniuje prieigų administracija
transporto infrastruktūros įrengimas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

3. Projektas turi atitikti Vilniaus miesto savivaldybės
strateginį veiklos planą, patvirtintą savivaldybės tarybos
sprendimu.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto
vykdytojas atitinka Vilniaus miesto savivaldybės
strateginį veiklos planą. Projektų atrankos kriterijus
taikomas 1 ir 2 priemonės veikloms.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos kriterijaus
pavadinimas:

4. Projektas turi atitikti Vilniaus miesto integruotą teritorijų
vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-513 ,,Dėl Vilniaus
miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo“.

Projektų atrankos kriterijaus
vertinimo aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas
atitinka Vilniaus miesto integruotą teritorijų vystymo programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m.
birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-513 ,,Dėl Vilniaus miesto integruotos
teritorijos vystymo programos patvirtinimo“, Vilniaus miesto
integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plano 1.1.11v
veiksmą ,,Susisiekimo optimizavimas pagal darnaus judumo
principus Šeškinės komplekso prieigose, įrengiant tam tinkamą
infrastruktūrą su inžinerinėmis komunikacijomis“. Projektų
atrankos kriterijus taikomas 1 ir 2 priemonių veikloms.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų keitimo
teikianti institucija:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

02.1.2-CPVA-V-522 ir 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT
infrastruktūros optimizavimas ir sauga“

Kitos ministerijos
administruojamos priemonės
(patvirtintos ir planuojamos),
kuriomis siekiama Veiksmų
programos konkretaus
uždavinio tikslų

2.3.1 konkretus uždavinys „Padidinti elektroninių
viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą
ir kokybę “. Patvirtintos priemonės:
„Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“
„Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji
sprendimai“
„Elektroninės sveikatos paslaugos“
„Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“
„Lietuvių kalba informacinėse technologijose“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

02.1.2-CPVA-V-522 skirta 12,56 mln. eurų;
02.3.1-CPVA-V-530 49,23 mln. eurų.

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO PRISTATYMAS

Pagal
priemonę
remiamos
veiklos:

1. Ypatingai svarbios valstybės informacinių ir ryšių technologijų
infrastruktūros apsaugos priemonių diegimas (ypatingai svarbios
informacinės infrastruktūros objektų identifikavimas; šių objektų
stebėsenos metodikos ir priemonių ją vykdyti sukūrimas ir įdiegimas;
technologinių priemonių ir sprendimų ypatingos svarbos informacinės
infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių apsaugai kūrimas ir
diegimas);
2. Pažangių elektroninių paslaugų kūrimui ir teikimui reikalingų
priemonių ir sprendimų kūrimas bei diegimas (viešojo sektoriaus
bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT)
infrastruktūros optimizavimo, sąveikumo ir saugumo priemonių
kūrimas, diegiant IRT sprendimus, leidžiančius kuo efektyviau panaudoti
turimą valstybės IRT bazę, jau sukurtus informacinių technologijų
(toliau – IT) įrankius ir sukauptus informacinius išteklius);
3. Asmens tapatybės nustatymo ir privatumo išsaugojimo elektroninėje
erdvėje sprendimų kūrimas ir tobulinimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos
Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos.

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija.

Priemonės suderinamumas
su kitomis priemonėmis:

Priemonė nėra susijusi su kitomis veiksmų programos
priemonėmis.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO PRISTATYMAS

Siekiami rezultatai:

2023 m. 98 proc. valstybės informacinių išteklių ir
kritinės informacinės infrastruktūros objektų atitinka
saugos reikalavimus.
Iki 2024 m. įgyvendinti 5 sprendimai, skirti kibernetinio
saugumo didinimui.
2023 m. 50 proc. valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų naudojasi Valstybės informacinių išteklių
sąveikumo platformos paslaugomis.
Iki 2024 m. įgyvendinti 7 sprendimai, skirti viešojo
sektoriaus bendro naudojimo IRT infrastruktūros
optimizavimui, sąveikumo ir saugos užtikrinimui.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas

Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektas turi atitikti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020
metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d.
nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų
programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“
patvirtinimo“ (toliau – Programa), 6 tikslo „Užtikrinti saugios, patikimos,
sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą“ 1 uždavinį „Skatinti gyventojus
naudoti asmens tapatybės nustatymo skaitmeninėje erdvėje priemones,
plėtoti asmens duomenų apsaugos skaitmeninėje erdvėje sprendinius“
arba 2 uždavinį „Užtikrinti valstybės institucijų bendro naudojimo IRT
infrastruktūros optimizavimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų
automatinę sąveiką“ ir (arba) 3 uždavinį „Užtikrinti ypač didelės svarbos
informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių apsaugą“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT
infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ veiklas būtina įsitikinti, kad
projektas prisideda prie minėto Programos 6 tikslo 1 uždavinio (taikoma
3 veiklai) arba 2 uždavinio įgyvendinimo (taikoma 2 veiklai)
arba
Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT
infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ veiklas (taikoma 1 veiklai) būtina
įsitikinti, kad projektas prisideda prie minėto Programos 6 tikslo 3
uždavinio ir (arba) 2 uždavinio įgyvendinimo.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų
atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. Projektas turi atitikti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros
2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d.
nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos
įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2016 m. sausio 20
d. nutarimu Nr. 84 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478
„Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė
darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo
netekusiu galios“ pakeitimo“, (toliau – Tarpinstitucinis veiklos planas) 6.1.1 priemonę „Sukurti bendro
naudojimo valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą, reikalingą nuotolinės kompiuterijos
paslaugoms teikti“ arba 6.1.2 priemonę „Sukurti išmaniosios mokesčių administravimo informacinės
sistemos (i.MAS) posistemių infrastruktūrą, kuri bus integruota į Finansų ministerijos paskirto IT
paslaugų teikėjo infrastruktūrą“ 6.1.2 priemonę „įgyvendinti priemones, skatinančias naudoti elektroninį
parašą“ ir (arba) 6.2.23.6 priemonę „sStiprinti ypatingos svarbos valstybės informaciniųės išteklių
infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą“.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Keitimas
Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Kai kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT infrastruktūros
optimizavimas ir sauga“ veiklas (taikoma 2 veiklai), būtina įsitikinti, kad projektas, jo veiklos ir
projektų vykdytojas atitinka Tarpinstitucinio veiklos plano 1 priedo „Informacinės visuomenės
plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“
įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai ir
įgyvendinančios institucijos“ 6.1.2 priemonę „įgyvendinti priemones, skatinančias naudoti
elektroninį parašą“ 6.1.1 priemonėje „Sukurti bendro naudojimo valstybės informacinių
išteklių infrastruktūrą, reikalingą nuotolinės kompiuterijos paslaugoms teikti“ arba 6.1.2
priemonėje „Sukurti išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS)
posistemių infrastruktūrą, kuri bus integruota į Finansų ministerijos paskirto IT paslaugų teikėjo
infrastruktūrą“ nurodytą projektą, jo veiklas ir projekto vykdytoją.
arba
kai kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT infrastruktūros
optimizavimas ir sauga“ veiklas (taikoma 1 veiklai), būtina įsitikinti, kad projektas, jo veiklos ir
projektų vykdytojas atitinka Tarpinstitucinio veiklos plano 6.2.23.6 priemonėje „sStiprinti
ypatingos svarbos valstybės informacinėsių išteklių infrastruktūros ir valstybės informacinių
išteklių kibernetinį saugumą“ ir (arba) 6.1.1 priemonėje „Sukurti bendro naudojimo valstybės
informacinių išteklių infrastruktūrą, reikalingą nuotolinės kompiuterijos paslaugoms teikti“
nurodytą projektą, jo veiklas ir projekto vykdytoją.

