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Palyginus su praėjusiu finansiniu laikotarpiu 
– sudarytos sutartys ir pateiktos paraiškos (tūkst. Eur)
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Objektyvios kliūtys spartesniam projektų 
įgyvendinimui

• Griežtesni fiskalinės drausmės reikalavimai;

• Išnaudoti savivaldybių skolinimosi limitai;

• Griežtesni projektų parengtumo ir kokybės reikalavimai;

• Dažni PFSA keitimai;

• Iki šiol nepatvirtinti ministerijų PFSA (SAM, ŠMM).



VRM sutarčių sudarymo plano įvykdymas

2016 m. sutarčių sudarymo plano 
įvykdymas

Vertinamos 2016 m. sutartys ir paraiškos ir 
2017 m. sutarčių planas (kaupiamasis)

100%

0% 8% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pereinamojo
laikotarpio tikslinių
teritorijų vystymas.

II

Didžiųjų miestų
kompleksinė plėtra

Miestų
kompleksinė plėtra

Kaimo gyvenamųjų
vietovių

atnaujinimas

0%

31%

0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Didžiųjų miestų
kompleksinė plėtra

Miestų kompleksinė
plėtra

Kaimo gyvenamųjų
vietovių atnaujinimas

Jei per praėjusius metus regionas neįvykdo sutarčių plano (skaičiuojant kaupiamuoju būdu), einamaisiais metais 
pateiktoms paraiškoms netaikomas „bonusas“ už techninius projektus.



Stebėsenos sistema

ITVP įgyvendinimo 
metinės ataskaitos

Regiono plėtros plano 
įgyvendinimo stebėsenos 

duomenų suvestinės

ES struktūrinės paramos 
kompiuterinėje informacinėje 

valdymo ir priežiūros 
sistemoje pateikti duomenys

Kita prieinama informacija

Prireikus inicijuojamas 
ITVP, RPP keitimas

Reaguojama į problemas

RPP įgyvendinimo 
metinės ataskaitos



Stebėsenos sistema
Ministerijos poreikiai:
• Planuojant kontaktavimą ir (ar) išmokėjimą atsižvelgti į realią regionų 

situaciją. 
• Galima leisti prisiimti mažesnius įsipareigojimus dėl stebėsenos rodiklių 

(nustatomi regionui PFSA), jeigu Jūsų kolegos rodiklius viršija (kol kas to 
nežinome).

Savivaldybės poreikiai:
• Pateikus mokėjimo prašymą, biudžete bus lėšų.
• Dėl vienos ar kelių savivaldybių vėlavimo, „bonusų“ nepraras kitos.
• Regionas nenukentės atliekant Veiksmų programos tarpinę peržiūrą 

(nepasiekus finansinių ar stebėsenos rodiklių).



Kad sistema veiktų, reikia:

• Korektiškai nurodytų projektų įgyvendinimo etapų datų;

• Vienodai nurodytų RPP projektų, ITVP veiksmų pavadinimų ir 
vykdytojų;

• Korektiškai nurodytų projektų rodiklių pavadinimų ir reikšmių;

• Tiksliai sutampančių finansavimo šaltinių ir lėšų;

• Excel (galimybės filtruoti).



Rengiami RPP metodikos/ITVP gairių pakeitimai 
(supaprastinimas)
• Standartizuotos keitimo procedūros (išvengiant dvigubo derinimo), naudojama 

viena stebėsenos sistema.

• Mažinamas projektų datų tikslumas RPP (iki ketvirčių);

• Standartizuojama keitimo forma, automatizuojamas duomenų perkėlimas 
(mažinant žmogiškos klaidos faktorių);

• ITVP pakeitimai atliekami remiantis RPP stebėsenos duomenimis (keitimų poreikis 
įvertinamas kas ketvirtį). Neplaniniai keitimai – tik išimties tvarka;

• Regionų plėtros tarybų didesnis įtraukimas į ITVP valdymą – ITVP keitimas regiono 
plėtros tarybos iniciatyva, esminių pakeitimų derinimas regiono plėtros taryboje;

• Regioninės svarbos projektų įtraukimas.



VRM specialiųjų atrankos kriterijų supaprastinimas

1. Atitiktis regiono plėtros planui:  „<...> finansavimo Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis dydis neviršija <...> Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui finansavimo dydžio 
pagal kiekvieną iš šaltinių.

2. Atitiktis savivaldybės strateginiam veiklos planui: <...> projekto 
pareiškėjas, projekto veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai atitinka 
<...> informaciją apie priemonės vykdytoją, jam pavestą veiklos sritį, 
priemonės finansavimo dydį ir šaltinius.



VRM investicinės priemonės – Erdvė 
interpretacijai



Viešoji erdvė:
Ar priemonės nėra svarbesnės už tikslą?



Viešoji erdvė?



Atitiktis ITVP:
Patikrinkite – ar Jūsų planai yra programoje?



Mažoji architektūra?



Aplinkos tvarkymas?



Laisvalaikis ar sportas?
Sporto infrastruktūra negalima.



Aktyviam laisvalaikiui?



Kaimo vietovių kompleksiniai projektai
Ar gatvių rekonstrukcija?



Kompleksiškumas?

• Ne mažiau 3 prioritetinių sričių ;
• Viena prioritetinė sritis – iki 50 proc. projekto 

tinkamų išlaidų.
• Gatvių rekonstrukcija galima, tačiau gatvės 

šaligatviai, apšvietimas ir želdiniai (tarp raudonų 
linijų) yra gatvės dalis (pagal Kelių įstatymą) ir 
kartu su stovėjimo aikštelėmis patenka į tą pačią 
prioritetinę sritį.



Perskirstomos lėšos Veiksmų programoje 
(priede), didinant finansavimą Bendruomenės 
inicijuojamai vietos plėtrai (BIVP)

Galimi pokyčiai:

(finansuojamame sąraše – Pagėgiai, rezerviniame sąraše – Jurbarko; 
nefinansuojamame sąraše Tauragės, Šilalės  miestų vietos plėtros strategijos)



Ačiū už dėmesį!


