PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų
nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Vidaus reikalų ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

05.1.1-CPVA-V-901 „Gyventojų perspėjimo apie pavojus
ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (EUR):

4.064.010

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

•
Gyventojų perspėjimo apie pavojus sistemos
tobulinimas ir plėtra, modernizuojant gyventojų
perspėjimo sirenomis potencialiai pavojingose zonose
sistemą;
•
Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
pajėgų stiprinimas, aprūpinant gelbėjimo tarnybas
modernia technika ir įranga, skirta naudoti potvynių ir
kitų dėl klimato kaitos kylančių nelaimių metu.
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis ar prioritetinis (palikti vieną) projektų atrankos kriterijus

Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektas turi atitikti Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos
strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 366 „Dėl
Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013–
2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos
plano patvirtinimo“ 7 tikslo „Didinti agrarinio sektoriaus atsparumą
klimato pokyčiams“ 7.3. uždavinio „Kurti pavojų ir krizių valdymo
priemones, skirtas klimato reiškinių sukeltiems ekonominiams
padariniams likviduoti“ 7.3.2 priemonę „Naudojant Gyventojų
perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIS), perspėti gyventojus
apie susidariusias ekstremaliąsias situacijas ar ekstremaliųjų
situacijų galimas grėsmes“ ir 7.3.4. priemonę „Stiprinti Valstybinės
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimą reaguoti į klimato
kaitos sukeltų ekstremaliųjų gamtinių reiškinių padarinius“.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis ar prioritetinis (palikti vieną)
projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos
kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas,
projekto veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai
atitinka Nacionalinės klimato kaitos valdymo
politikos strategijos 2013–2020 metų tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos
plano,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu
Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos
valdymo politikos strategijos 2013–2020 metų
tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano patvirtinimo“, 7.3.2 ir 7.3.4
priemonėse
pateiktą
informaciją
apie
įgyvendinančią instituciją, veiklas, finansavimo
dydį ir šaltinius.
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Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Vidaus reikalų ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

07.1.1-CPVA-V-902 “Pereinamojo
laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (EUR):

7.240.500

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos veiklos:

•
Miesto viešųjų erdvių plėtra;
•
Miesto gyvenamosios aplinkos
gerinimas;
•
Esamų pramoninių ir kitų
pažeistų (apleistų) teritorijų regeneracija;
•
Miestų viešųjų traukos centrų
infrastruktūros atnaujinimas, pritaikant
patalpas bendruomenės poreikiams.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis ar prioritetinis (palikti vieną)
projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektas turi būti vykdomas pereinamojo
laikotarpio tikslinėse teritorijose – 2007–2013 m.
programavimo
laikotarpiu
išskirtuose
regioniniuose ekonomikos augimo centruose –
Alytaus,
Marijampolės,
Tauragės,
Telšių,
Mažeikių, Utenos ir Visagino miestuose

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos
kriterijui, vertinama, ar projektą planuojama
įgyvendinti pereinamojo laikotarpio tikslinėje
teritorijoje – 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu išskirtuose regioniniuose ekonomikos
augimo centruose – Alytaus, Marijampolės,
Tauragės, Telšių, Mažeikių, Utenos ir Visagino
miestuose.
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis ar prioritetinis (palikti vieną)
projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektas turi atitikti regiono plėtros planą,
patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu.

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

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 dydis neviršija
regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto
projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš
šaltinių.
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis ar prioritetinis (palikti vieną)
projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos
planą

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui,
vertinama, ar projekto
pareiškėjas, projekto
veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai atitinka
savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės
aprašyme pateiktą informaciją apie priemonės
vykdytoją, jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį,
priemonės finansavimo dydį ir šaltinius.
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Pasiūlymus dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Vidaus reikalų ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo
gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų suma 47.787.303
(EUR):
Projektų atrankos būdas:

Regionų projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos veiklos:

•
Atvirų viešųjų erdvių
urbanistinės infrastruktūros
pertvarkymas;
•
Apleistų ar neefektyviai
naudojamų pastatų, kitos infrastruktūros
ir teritorijų konversija, funkcionalumo
didinimas;
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis ar prioritetinis (palikti vieną)
projektų atrankos kriterijus

Nustatymas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektas turi būti vykdomas gyvenamojoje
vietovėje, turinčioje nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinant atitiktį projektų atrankos kriterijui,
vertinama,
ar
projektas
bus
vykdomas
gyvenamojoje vietovėje, turinčioje nuo 1 iki 6 tūkst.
gyventojų ir išskirtoje regiono plėtros tarybos
sprendimu, vadovaujantis regiono plėtros tarybos
patvirtintais kriterijais, kurie nustatyti vadovaujantis
Vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. 1V-655 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo
iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios
mažuosius miestus ir kaimo vietoves, turinčius nuo
1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių
centrus, principų“.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis ar prioritetinis (palikti vieną)
projektų atrankos kriterijus

Nustatymas
Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektas turi atitikti regiono plėtros planą,
patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

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 dydis neviršija regiono plėtros
plano priemonių plane nurodyto projekto
finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis ar prioritetinis (palikti vieną)
projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus pavadinimas:

Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį
veiklos planą

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos
kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas,
projekto veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai
atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano
priemonės aprašyme pateiktą informaciją apie
priemonės vykdytoją, jam pavestą įgyvendinti
veiklos sritį, priemonės finansavimo dydį ir
šaltinius.
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Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų
nustatymo ir (ar) keitimo
teikianti institucija:

Vidaus reikalų ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

08.6.1-ESFA-T-909 „Vietos plėtros strategijų rengimas“

Priemonei skirtų ES fondų
lėšų suma (EUR):

220 320

Projektų atrankos būdas:

Tęstinė projektų atranka

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

1.Vietos plėtros strategijų rengimas;
2.Vietovės tiriamųjų studijų vykdymas, remiamas tiek,
kiek jo reikia vietos plėtros strategijai parengti;
3.Vietos bendruomenės įtraukimas į vietos plėtros
strategijos rengimą (renginių organizavimas, kitų
informavimo ir viešinimo priemonių kūrimas, vykdymas);
4.Miesto vietos veiklos grupės valdymo organų atstovų,
darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia vietos
plėtros strategijai parengti.
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos
kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projekto pareiškėjas atitinka visus miesto
vietos veiklos grupės požymius, nurodytus
Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d.
įsakymu Nr. 1V-36, 4 punkte.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar pareiškėjas turi visus
miesto vietos veiklos grupės, galinčios
rengti
vietos
plėtros
strategiją,
požymius, nurodytus Vietos plėtros
strategijų rengimo taisyklių 4 punkte.
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projekto pareiškėjo veiklos teritorija nesutampa su kito
juridinio asmens, kuris taip pat turi Vietos plėtros
strategijų rengimo taisyklėse nustatytus miesto vietos
veiklos grupės požymius, veiklos teritorija
arba
projekto pareiškėjo veiklos teritorija visiškai ar iš dalies
sutampa su kito (-ų) juridinio (-ių) asmens (-ų), kuris (-ie)
taip pat turi Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėse
nustatytus miesto vietos veiklos grupės požymius, veiklos
teritorija, tačiau projekto pareiškėjo įregistravimo Juridinių
asmenų registre data yra anksčiausia.
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Teikiamas
tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų
atrankos
kriterijaus
vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Projekto atrankos kriterijus atitinka Vietos plėtros strategijų
rengimo taisyklių nuostatas, nurodančias, kad tuo atveju,
kai yra keletas visus Vietos plėtros strategijų rengimo
taisyklių 4 punkte nurodytus požymius atitinkančių juridinių
asmenų, kurių veiklos teritorija visiškai ar iš dalies sutampa,
miesto vietos veiklos grupe, galinčia tapti projekto
pareiškėju, yra laikomas juridinis asmuo, kurio įregistravimo
Juridinių asmenų registre data yra ankstesnė.
Vertinama, ar Projekto pareiškėjo veiklos teritorija
nesutampa su kito juridinio asmens, kuris turi Vietos plėtros
strategijų rengimo taisyklėse nustatytus miesto vietos
veiklos grupės požymius, veiklos teritorija; jeigu nustatoma,
kad juridinių asmenų veiklos teritorijos sutampa visiškai ar
iš dalies, vertinama, ar Projekto pareiškėjo įregistravimo
Juridinių asmenų registre data yra anksčiausia tarp visų
juridinių asmenų, kurių veiklos teritorijos sutampa.
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