Integruotų teritorijų vystymo programų
veiksmų atrankos tvarkos aprašo
1 priedas

VEIKSMO, SIŪLOMO ĮTRAUKTI Į INTEGRUOTĄ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMĄ, APRAŠYMAS
1.1.

Pasiūlymą pateikusi institucija:

Pasiūlymo pateikimo data (formatas YYYYMM-DD):

Nurodykite regioną →
Integruota teritorijų vystymo programa (toliau
– ITVP), pasirinkite→

Nepasirinkta

Pasirinkite dokumento versiją →

Pirminė

Kartu teikiamas technininis projektas:

Taip

← Pasirinkite vieną reikšmę!

Ne

Veiksmo unikalus numeris, pildo Vidaus reikalų
ministerija (toliau – VRM):
VRM išvada:

Pastabos ir pasiūlymai:

1.2.
Pasirinkite ITVP keitimo būdą ↓
Įtraukti naują veiksmą

Pasiūlymo motyvai (pagrindimas) – iki 1500
spaudos ženklų:
Nurodoma, kaip veiksmas prisideda prie
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 7.1.1
uždavinio įgyvendinimo ir rezultato pasiekimo

Dėmesio: ITVP keitimo būdas „Pakeisti esamą veiksmą“ gali būti pasirinktas tik tuo atveju, jeigu nėra keičiama veiksmui priskirta ministerija (ar kitas
asignavimų valdytojas), 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – VP) ar Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos (toliau – KPP) priemonė ir veiksmui priskirtos veiklų grupės (t. y. požymiai, pagal kuriuos sudarytas unikalus projekto numeris regiono plėtros
plane).

......

Klaidų patikrinimas: Teisingai

1.3.
ITVP uždavinio ir (ar) priemonės keitimo būdas (reikalingą pažymėkite)
Numeris

Pavadinimas

0.0

...

←Nurodykite esamo uždavinio numerį ir pavadinimą

0.0.0

...

←Nurodykite esamos priemonės numerį ir pavadinimą

Veiksmą priskirti esamam uždaviniui

Nustatyti naują uždavinį

Veiksmą priskirti esamai priemonei

Nustatyti naują priemonę

Klaidų patikrinimas: Teisingai

1.4.
Siūlomas veiksmo pavadinimas ir požymiai ITVP (pasirinkite arba užpildykite)
Veiksmo pavadinimas:

...

Jūsų įvesto veiksmo pavadinimo spaudos ženklai – 3

...

Jūsų įvesto veiksmo aprašymo spaudos ženklai – 3

Santrumpa (netaikoma)
Trumpas veiksmo veiklų aprašymas (iki 700
spaudos ženklų)

D

E

Pareiškėjas / veiksmo vykdytojas

...

←Įrašykite D stulpelyje

Ministerija (asignavimų valdytojas)

←Pasirinkite ministeriją iš sąrašo (D stulpelis); „–“ – bet
kuris kitas asignavimų valdytojas (nurodykite E stulpelyje)

VRM
Įgyvendinimo teritorija

Nepasirinktas regionas

← Pasirinkite regioną arba savivaldybę iš sąrašo (D
stulpelis); jeigu veiksmą numatoma įgyvendinti keliose
savivaldybėse, bet ne visame regione, nurodykite savivaldybes
E stulpelyje atskirdami kableliais ir pasirinkite D stulpelyje

VP priemonė arba KPP priemonė (Nr.)

07.1.1-CPVA-V-907

← Pasirinkite priemonę iš sąrašo (D stulpelis); neradę
pasirinkimo sąraše – įrašykite E stulpelyje ir pasirinkite D
stulpelyje

R/V/KT

V

←D stulpelyje pasirinkite veiksmo atrankos būdą („R“ –
regionų veiksmų planavimas, „V“ – valstybės veiksmų
planavimas, „KT“ – kiti atrankos būdai)

ITI

ITI

←D stulpelyje pasirinkite kitus veiksmo požymius („ITI“ –
veiksmas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijų vystymo
programą

RSP

–

←D stulpelyje pasirinkite kitus veiksmo požymius („RSP“ –
regioninės svarbos projektas

Pasirinkta priemonė: 07.1.1-CPVA-V-907 – Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra
Pasirinktas Veiksmų programos uždavinys: 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)
Klaidų patikrinimas: Teisingai

1.5.
Finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projekto įgyvendinimo etapų terminai
D

E
Iš jų bendrasis finansavimas (toliau - BF)
(prireikus)*: ↓

Iš viso (Eur):
Iš viso veiksmui įgyvendinti:

1

Valstybės biudžeto lėšos:

0

Savivaldybės biudžeto lėšos:

0

Kitos viešosios lėšos (...):

0

Privačios lėšos:

0

Europos Sąjungos fondų lėšos:

1

Jeigu numatote naudoti kitas viešąsias lėšas,
nurodykite šaltinį:

D

E
Darbų apimtis ir siekiamas rezultatas

0

Vandens tiekimas (centralizuotais tinklais arba iš
vietinio gręžinio)

0

Neužtikrintas (numatomos išlaidos)
Užtikrintas su esama infrastruktūra
Bus užtikrintas (vykdomi kitų projektų

Užtikrintas su esama infrastruktūra
Bus užtikrintas (vykdomi kitų projketų
darbai)

Europos Sąjungos fondų lėšos: 1 Eur; 100,0%

* Prireikus E stulpelyje galite patikslinti veiksmų įgyvendinamo projekto nacionalinio bendrojo finansavimo sumą
(jeigu ne visos veiksmui skiriamos lėšos įskaitomos į bendrąjį finansavimą). Bendrajam finansavimui priskiriama
mažesnioji (arba vienintelė) D ir E stulpeliuose nurodyta reikšmė.

Iš viso (Eur):

Neužtikrintas (numatomos išlaidos)

Iš viso: 1 Eur; 100,0%

...

Objekto išvystymui iki minimalaus lygio
reikalingos išlaidos (X1)

Nuotekų tvarkymas (centralizuotais tinklais arba
vietiniais įrenginiais)

F
Finansavimo šaltiniai: Eur; proc.:

0

Elektros tiekimas

0

Neužtikrintas (numatomos išlaidos)
Užtikrintas su esama infrastruktūra
Bus užtikrintas (vykdomi kitų projektų

Asfaltuotas privažiavimas prie teritorijos,
pritaikytas krovininiams automobiliams

0

Nėra (numatomos išlaidos)
Yra
Šiuo metu įrengiamas (vykdomi kitų projektų

Parengtas statyboms sklypas (pašalinti visi pastatų
statybas ribojantys veiksniai, pavyzdžiui, iškelti per
sklypą einantys elektros, vandens ar kiti inžineriniai
tinklai, kurie trukdo/riboja statybas ir mažina sklypo
užstatymo plotą)

0

Reikalingas sklypo tvarkymas (numatomos
Sklypas sutvarkytas
Sklypas tvarkomas (vykdomi

Kitos (papildomos) išlaidos (X2)

←Jūsų siūlomo veiksmo išlaidos yra didesnės už Objekto
išvystymui iki minimalaus lygio reikalingas išlaidas (X1). E
stulpelyje pateikite informaciją, kokie papildomi darbai yra
numatyti.

1

D
2019 m. IV ketv.

E
2019-12-31

Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai

2020 m. I ketv.

2020-01-31

Finansavimo sutarties sudarymas

2020 m. I ketv.

2020-03-31

2023

2023-09-01

Įtraukimas į sąrašą

Veiksmo užbaigimas

← E stulpelyje nurodykite preliminarią datą (formatas YYYYMM-DD); data bus automatiškai suapvalinta ketvirčių
tikslumu
← E stulpelyje nurodykite preliminarią datą (formatas YYYYMM-DD); data bus automatiškai suapvalinta ketvirčių
tikslumu
← E stulpelyje nurodykite preliminarią datą (formatas YYYYMM-DD), data bus automatiškai suapvalinta ketvirčių
tikslumu
← E stulpelyje nurodykite preliminarią datą (formatas YYYYMM-DD), data bus automatiškai suapvalinta metų tikslumu

Klaidų patikrinimas: Teisingai

Norėdami įvesti naują veiksmą (neturintį unikalaus numerio), pasirinkite veiklas iš sąrašo E stulpelyje (nuo 1 iki 3 veiklų grupių)

1.6.
veiksmui priskirtos veiklų grupės

Nustatyta veiksmo unikaliu numeriu
D

Pagrindinė veiklų grupė (kodas I)
Pagrindinė veiklų grupė (pavadinimas)

Kodas (II)
Susijusi veiklų grupė (I) (pavadinimas)

Įvesta rankiniu būdu
E
36
Viešoji verslui skirta infrastruktūra (pramoniniai parkai, pramonės zonos ir pan.)

31
Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (konversija): pramoninių, buvusių karinių, inžinerinių ir pan.
objektų ir teritorijų konversija

Kodas (III)
Susijusi veiklų grupė (II) (pavadinimas)

Klaidų patikrinimas: Teisingai

1.7.
Vertinimo kriterijai
D
Kodas (I)
R.N.921
Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas,
matavimo vienetai)
Vietos vienetų investicijos tvarkomose
teritorijose, tūkst. Eur

E
← Pasirinkus VP ar KPP priemonę iš sąrašo VP ar KPP,
rodiklių kodai nurodomi automatiškai. Jeigu įvedėte kitą
priemonę arba nenumatote naudoti ES lėšų, nurodykite rodiklio
kodą E stulpelyje
← Pasirinkus VP ar KPP priemonę iš sąrašo, rodiklių
pavadinimai nurodomi automatiškai. Jeigu įvedėte kitą
priemonę arba nenumatote naudoti ES lėšų, nurodykite rodiklio
pavadinimą ir matavimo vienetus E stulpelyje

Siekiama reikšmė (I)

← D stulpelyje įrašykite rodiklio siektiną reikšmę
(jeigu veiksmu nenumatoma siekti nurodyto
rodiklio – įrašykite „0“)

1.0
R.N.922

Kodas (II)
Produkto vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas,
matavimo vienetai)

Naujos darbo vietos tvarkomose
teritorijose (vnt.)

Siekiama reikšmė (II)

← D stulpelyje įrašykite rodiklio siektiną reikšmę
(jeigu veiksmu nenumatoma siekti nurodyto
rodiklio – įrašykite „0“)

1.0
Kodas (III)
Produkto vertinimo kriterijus (III) (pavadinimas,
matavimo vienetai)

P.B.238
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės
miestų vietovėse (m2)

Siekiama reikšmė (III)

← D stulpelyje įrašykite rodiklio siektiną reikšmę
(jeigu veiksmu nenumatoma siekti nurodyto
rodiklio – įrašykite „0“)

1.0
Kodas (IV)
Produkto vertinimo kriterijus (IV) (pavadinimas,
matavimo vienetai)

P.B.239

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba
komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2)

Siekiama reikšmė (IV)

← D stulpelyje įrašykite rodiklio siektiną reikšmę
(jeigu veiksmu nenumatoma siekti nurodyto
rodiklio – įrašykite „0“)

1.0
Kodas (V)
Produkto vertinimo kriterijus (V) (pavadinimas,
matavimo vienetai)

-

-

Siekiama reikšmė (V)

Kodas (VI)

-

Produkto vertinimo kriterijus (VI) (pavadinimas,
matavimo vienetai)
-

Siekiama reikšmė (VI)

Klaidų patikrinimas: Teisingai

