PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS
Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų
nustatymo ir (ar) keitimo teikianti institucija:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

07.1.1-CPVA-V-304
„Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“

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

Veiksmų programos 7.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti ūkinės
veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant
kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ tiklsų taip
pat bus siekiama per KM administruojamą įgyvendinimo priemonę Nr.
07.1.1-CPVA-R-305
„Modernizuoti
savivaldybių
kultūros
infrastruktūrą“.

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

61,12

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Modernios, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikius, kultūros
infrastruktūros (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, koncertinių
įstaigų, teatrų) atnaujinimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų
kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, didesnės jų pridėtinės vertės
ir paklausos kūrimo, skatinant papildomus lankytojų srautus,
formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą
investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse
teritorijose. Kultūros infrastruktūros modernizavimas bus vykdomas
esamos kultūros infrastruktūros pagrindu.
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Galimi pareiškėjai:

Viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas
įgyvendina Kultūros ministerija

Priemonės finansavimo forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

•

EM investicijomis 4.3.1 konkrečiame uždavinyje „Sumažinti energijos
suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“;

•

VRM investicijomis 7.1.1 konkrečiame uždavinyje „Padidinti ūkinės veiklos
įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas
darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“;

•

ŪM priemonėmis Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros
regionų e-rinkodara“, Nr. 05.4.1-LVPA-V-812 „Nacionalinių turizmo
maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros
plėtra“ bei Nr. 05. 4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų
ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.

Siekiami rezultatai:

Modernizavus kultūros (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, koncertinių
įstaigų, teatrų) infrastruktūrą, bus teikiamos aukštesnės kokybės kultūros
paslaugos, pagerės jų prieinamumas, padidės kultūrinių renginių lankytojų
skaičius ir gyventojų dalyvavimas kultūrinėje veikloje. Tai paskatins vietos
verslo paklausą ir plėtrą, patrauklumą investicijoms, naujų darbo vietų
kūrimąsi.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Patvirtintas 2015 m. birželio 18 d.

Projektų atrankos kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Kultūros objektų aktualizavimo 2014–
2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-711
„Dėl kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų
programos patvirtinimo” (su Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-373
patvirtintais pakeitimais), nuostatas.

Projektų atrankos kriterijaus
vertinimo aspektai ir
paaiškinimas:

Bus vertinama, ar projekte numatomas tvarkyti kultūros
infrastruktūros objektas įgyvendina Kultūros objektų
aktualizavimo 2014–2020 metų programos IV skyriaus
20–22 p. nuostatas bei atitinka šios programos 23 p.
nustatytus bendruosius ir 25 p., arba 26 p., arba 27 p.
nustatytus specialiuosius reikalavimus; taip pat projekto
vykdytojas bei numatomas tvarkyti objektas turi būti
prioriteto eilės tvarka nurodyti šios programos 2 priede.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti 5 didžiųjų Lietuvos miestų integruotų
teritorijų vystymo programų veiksmų planuose nurodytus
veiksmus.

Projektų atrankos kriterijaus
vertinimo aspektai ir
paaiškinimas:

Bus vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir paraiškoje
nurodyti projekto pareiškėjas, projekto veiklos, finansavimo
dydis ir šaltiniai atitinka konkretaus didžiojo Lietuvos
miesto integruotos teritorijų vystymo programos atitinkamo
veiksmo aprašyme pateiktą informaciją.

