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Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos
bendradarbiavimo programa –
bendra informacija

Mokymai potencialiems 2-ojo kvietimo pareiškėjams
Kaunas/Ełk/Alytus/Białystok/Trakai
2017 m. balandis

2007-2013 metų bendradarbiavimo tęsinys

Apie programą (1/3)
EK patvirtino

2015 m. gruodžio 15 d.

Bendrasis
tikslas

skatinti pažangų, darnų ir integracinį augimą pasienio
teritorijoje, pasitelkiant bendradarbiavimą per sieną
Jungtinis stebėsenos komitetas (JSK)
Vadovaujančioji institucija (VI)
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Nacionalinė institucija (NI)
Lenkijos Respublikos ekonominės plėtros ministerija
Valdymo ir
įgyvendinančios Audito institucija(AI)
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius
institucijos
Jungtinis sekretoriatas(JS)
Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas

Regioniniai kontaktiniai centrai (RKC)
Vaivadijų administracijos biurai Balstogėje ir Olštyne

Pirmojo lygio kontrolieriai
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Apie programą (2/3)
Tinkama teritorija
Lietuvos pusėje:
Alytaus apskritis
Kauno apskritis
Marijampolės apskritis
Tauragės apskritis
Vilniaus apskritis (išskyrus
Vilniaus miestą)
Lenkijos pusėje:
Elko subregionas
Suvalkų subregionas
Balstogės subregionas

Apie programą (3/3)

Prioritetinė kryptis

Preliminari suma 2ojo kvietimo
projektams (EUR)

1. Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo
veiksmingumo skatinimas

1.021.277

2.
2 Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos
judumo rėmimas
3. Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir bet
kokia diskriminacija
4. Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių
gebėjimų
stiprinimas
ir
veiksmingas
viešasis
administravimas
Iš viso

Konkretus
tikslas 1.1
Paramos
gavėjų
pavyzdžiai

Sustiprinti tvarų gamtos ir kultūros
bendradarbiavimo per sieną teritorijoje

paveldo

742.021
494.681
742.021
3.000.000

naudojimą

turizmui

Vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos;
Viešosios institucijos ir įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė;
NVO
bendrų turizmo maršrutų, paremtų gamtos ir kultūros paveldu, kūrimas;
jungtinės veiklos, skirtos regiono, kaip vieningos turizmo lankytinos vietos,
reklamai;

Galimos
veiklos

jungtinių kultūros, meno, švietimo veiklų turistams gamtos ir kultūros
paveldo objektuose įgyvendinimas;
gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimas, apsaugojimas, pritaikymas ir tvari
plėtra;
pasidalijimas gerąja patirtimi tarp paramos gavėjų, bendri personalo
mokymai ir personalo mainai, siekiant stiprinti gamtos ir kultūros paveldo
valdymo ir kitus susijusius gebėjimus.
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Konkretus
tikslas 2.1

Skatinti verslo kūrimą, plėtrą ir bendradarbiavimą panaudojant geresnes
paramos verslui paslaugas

Paramos
gavėjų
pavyzdžiai
p
y

Vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos;
Viešosios institucijos ir įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė;
NVO;
Paramos verslui organizacijos (pvz., verslo inkubatoriai, mokslo ir
technologijų parkai,
parkai verslo konsultacijų centrai,
centrai prekybos rūmai) (bus
finansuojamos viešosios įstaigos ir NVO).

Galimos
veiklos

bendradarbiavimo per sieną veiklos tarp paramos verslui organizacijų;
bendras verslo gerinimo, verslumo ir meistrystės programų kūrimas ir
įgyvendinimas;
bendras jaunimo verslumo projektų kūrimas ir įgyvendinimas;
verslo bendradarbiavimą remiančios veiklos;
gerosios patirties perdavimas, bendrieji mokymai ir personalo mainai tarp
paramos gavėjų, siekiant sustiprinti paramos verslui organizacijų valdymo
gebėjimus
bendrieji mokymai, seminarai ir kiti renginiai jaunimui, verslininkams,
mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Konkretus
tikslas 2.2

Sumažinti nedarbą, taikant koordinuotas užimtumo abiejose sienos pusėse
iniciatyvas

Paramos
gavėjų
pavyzdžiai

Vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos;
Viešosios institucijos ir įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė;
NVO

Galimos
veiklos

informacijos ir konsultacijų teikimas darbo rinkai BP teritorijoje,
teritorijoje siekiant
padidinti judumą per sieną;
jungtinis vietinių užimtumo iniciatyvų ir bendrų mokymų kūrimas ir
įgyvendinimas;
bendras jungtinių užimtumo iniciatyvų jaunimui ir vyresniems žmonėms
kūrimas ir įgyvendinimas ir apsikeitimo programų įgyvendinimas;
švietimo ir darbo rinkos institucijų bendradarbiavimas, siekiant geriau
suderinti įgūdžius ir darbo rinkos poreikius regione;
pasikeitimas patirtimi ir bendri mokymai paramos gavėjams, bedarbiams ir
profesiją norintiems keisti žmonėms, jaunimui ir bendruomenėms, siekiant
sustiprinti gebėjimus.

Konkretus
tikslas 3.1

Pagerinti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
gyventojams abiejose sienos pusėse, kovojant su socialine atskirtimi ir
skurdu

Paramos
gavėjų
pavyzdžiai

Vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos;
Viešosios institucijos ir įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė;
NVO

Galimos
veiklos

g
ų bendradarbiavimo p
per sieną
ą ryšių
y ų ir NVP bei
veiklos,, skirtos ilgalaikių
savanorių tinklų, dirbančių su pažeidžiamais asmenims ir grupėms, kūrimui
įvairių grupių, kurioms gresia skurdas ir socialinė atskirtis, įtraukimas į
bendradarbiavimą per sieną ;
jungtinės sporto veiklos, skirtos socialinei įtraukčiai ir sveikos gyvensenos
skatinimui;
bendras socialinių ir sveikatos priežiūros programų įgyvendinimas;
investicijos į socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros infrastruktūrą, skirtą
naudotis abiejose sienos pusėse;
bendrieji mokymai ir pasikeitimas personalu tarp paramos gavėjų;
bendrieji mokymai pažeidžiamoms grupėms, siekiant sustiprinti jų
motyvaciją ir gebėjimą aktyviai dalyvauti socialinėje ir ekonominėje veikloje.
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Konkretus
tikslas 4.1

Sustiprinti institucijų bendradarbiavimą per sieną, siekiant plėtoti geriau
integruotą ir geresnės kokybės viešąjį valdymą ir viešąsias paslaugas BP
teritorijoje

Paramos
gavėjų
pavyzdžiai

Vietos ir regioninės valdžios institucijos;
Viešųjų paslaugų teikėjai

Galimos
veiklos

teisinis ir administracinis bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų ir
viešųjų paslaugų teikėjų abipus sienos, siekiant teikti viešąsias paslaugas
abipus sienos BP teritorijoje;
bendros administracinės veiklos ir bendri projektai, skirti prisitaikyti prie
klimato kaitos;
geros praktikos perdavimas ir bendradarbiavimo tarp vietos ir regioninių
institucijų ir viešųjų paslaugų teikėjų veiklos (pvz., bendri mokymai ir
paramos gavėjų personalo mainai; bendradarbiavimui reikalinga
infrastruktūra).

Produkto rodikliai (1/2)
Prioritetinė
kryptis

Rodiklis

Matavimo vienetas

Plėtojamų ir pritaikytų lankytinų paveldo vietų skaičius

Lankytinos vietos

PK 1
Parengtų bendrų turizmo maršrutų skaičius
Aplinkosauga ir
išteklių naudojimas Propaguojamų gamtos ir kultūros paveldo objektų bei
susijusių produktų skaičius
Naujų ar pagerintų jungtinių (ar skatinančių
PK 2
bendradarbiavimą) paslaugų verslui skaičius
Užimtumas ir darbo
jėgos judumas
Bendruose mokymuose ir renginiuose dalyvavusių
(KT 2.1)
asmenų skaičius
Bendrų vietinių užimtumo iniciatyvų ir bendrų mokymų
PK 2
dalyvių skaičius
Užimtumas ir darbo
jėgos judumas
(KT 2.2)
Judumo per sieną iniciatyvų dalyvių skaičius

Maršrutai
Propaguojami objektai
bei susiję produktai

Paslaugos

Asmenys

Asmenys

Asmenys

Produkto rodikliai (2/2)
Prioritetinė
kryptis

PK 3
Socialinė
įtrauktis

Rodiklis

Matavimo vienetas

Projektų, kuriais skatinama lyčių lygybė, lygios
galimybės ir socialinė įtrauktis abipus sienos, dalyvių
skaičius

Asmenys

Bendradarbiavimo per sieną veikloje, kovojant su skurdu
ir socialine atskirtimi, dalyvaujančių NVO skaičius

NVO

Naujų ar pagerintų sveikatos priežiūros ir prevencinių
Paslaugos ir programos
programų skaičius

PK 4
Institucinių
pajėgumų
stiprinimas

Bendradarbiavimo per sieną veiklose dalyvaujančių
institucijų skaičius

Institucijos

Bendruose mokymuose ar personalo mainų veiklose
dalyvavusių asmenų skaičius

Asmenys
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2-asis kvietimas teikti paraiškas

 Trukmė: 2017 m. kovo 20 – gegužės 22 d.,
 Kur pateikti paraiškas: VšĮ Jungtinis techninis sekretoriatas,
Konstitucijos pr. 7, Vilnius,
 Informaciją suteiks:
• Jungtinis sekretoriatas (Vilnius),
• Regioniniai kontaktiniai centrai (Balstogėje ir Olštyne).

Paraiškos paketas
 2-ojo kvietimo Programos
vadovas su priedais,
 Paraiškos formos el.
versija,
 Smulkiojo projekto
jungtinės / įgyvendinimo
ataskaitos formos,
 Smulkiojo projekto pirmojo
lygio kontrolieriaus
deklaracijos forma,
 Detalus projekto biudžetas
(paraiškos formos 1
priedas).

Dokumentus rasite čia: www.lietuva-polska.eu.

Tinkami paramos gavėjai
Nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios
institucijos bei jų organizaciniai padaliniai,
turintys juridinio asmens statusą

Institucijos:
-Turinčios jjuridinio asmens
statusą
-Nesiekiančios pelno

Asociacijos, sudarytos iš regioninių ar
vietos valdžios institucijų
Organizacijos, kurių veiklą reglamentuoja
viešoji teisė
Asociacijos, sudarytos iš organizacijų,
kurioms yra taikoma viešoji teisė
Nevyriausybinės, pelno nesiekiančios
organizacijos, turinčios juridinio asmens
statusą ir vykdančios nekomercinio ir
nepramoninio pobūdžio veiklą
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Reikalavimai partnerystei
 Mažiausiai 2 institucijos
 Daugiausiai 4 institucijos
 Bent 1 institucija iš
kiekvienos valstybės

 3 arba 4 bendradarbiavimo būdai:
1) bendras rengimas (privalomas),
2) bendras įgyvendinimas (privalomas),
Papildomai pasirenkami:
3) bendras personalas ir/arba
4) bendras finansavimas.

Pagrindinio paramos gavėjo principas
 Kiekvienas
projektas
turi
būti
įgyvendintas laikantis
pagrindinio
paramos gavėjo principo
Ta pati institucija pagrindiniu paramos
g
j g
j
gavėju
gali būti tik dviejuose
patvirtintuose projektuose
Atkreipkite dėmesį, kad pagrindiniu paramos
gavėju gali būti tik institucijos iš tinkamos
Programos teritorijos

2-ojo kvietimo projektai
Projekto tipas

Požymis

Smulkusis projektas

Bendras projekto
biudžetas (EUR)

10 000 < BIUDŽETAS ≤ 50 000
(Bendra kvietimo vertė iki 3 mln EUR)

Paramos gavėjų
skaičius

Ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 4
(bent po vieną iš kiekvienos šalies)

Lėšos investicijoms
(įranga+darbai)
Trukmė
Teritorija, kurioje
galimos veiklos

Iki 30% viso projekto biudžeto
Iki 12 mėnesių
• Programos teritorija,
• Pagrįstais atvejais galimos išimtys už Programos ribų

Pagrindinis paramos • 2-ojo kvietimo (smulkiųjų projektų) teikti paraiškas metu, pagrindiniu
paramos gavėju gali būti institucija iš tinkamos Programos teritorijos,
gavėjas
priskiriama bet kuriam tinkamų paramos gavėjų tipui
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Projekto biudžetas
 ERPF parama – 85 procentai tinkamų išlaidų,
 15 procentų nuosavas įnašas,
 Galimybė gauti avansinį mokėjimą,
 7 biudžeto kategorijos,
 Supaprastinimai:

1.
2.
3.
4.

Išlaidos darbuotojams
Biuro ir administracinės išlaidos
Kelionės ir apgyvendinimo išlaido
Išorės ekspertų ir paslaugų
išlaidos
5 Įrangos išlaidos
5.
6. Infrastruktūra ir darbai
7. Rengimo išlaidos

•

15 procentų netiesioginėms išlaidoms (Viena suma
kategorijoms 1. ir 2.: skaičiuojama automatiškai nuo
tiesioginių išlaidų biudžeto kategorijose 3-6, išskyrus 7 –
projekto rengimo išlaidas),

•

Projekto rengimo išlaidos – fiksuota 700 eurų suma.

Vertinimas ir atranka
 4 vertinimo etapai:
1) Administracinės atitikties vertinimas (JS),
2) Tinkamumo vertinimas (JS),
3) Kokybės vertinimas (JS),
4) Strateginio poveikio vertinimas (JSK).
D
Daugiausiai
i
i i 100 balų.
b l
 Tam, kad projektas būtų rekomenduotas finansuoti (po
strateginio poveikio vertinimo), jis turi būti įvertintas ne
mažiau kaip 65 balais.
 Sprendimą dėl projektų finansavimo priima Jungtinis
stebėsenos komitetas.

Galutinis patvirtinimas
 JSK patvirtina projektą iš karto arba su tam tikromis
sąlygomis.
 Terminas, per kurį turi būti įvykdytos sąlygos, negali būti
ilgesnis kaip 2 mėnesiai (galima pratęsti tik ypatingais
atvejais).
 Anksčiausia data,, kada g
gali būti p
pradėtos p
projekto
j
veiklos,, yyra
pirma kito mėnesio diena po JSK sprendimo priėmimo dienos.
 Projekto paramos gavėjai turės nurodyti projekto kontaktinį
asmenį.
 Šalia tradicinių bendravimo būdų buvo sukurta duomenų
apsikeitimo platforma (DEP), kuria galės naudotis tik
patvirtintų projektų paramos gavėjai.
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Pagalba pareiškėjams
Jungtinis sekretoriatas
info@lietuva-polska.eu
Tel. +370 5 261 0477
Vilnius, Lithuania
Regioniniai
kontaktiniai centrai
Lenkijoje

Administracinis biuras Olštyne:
+48 89 521 93 24
k.ostrowski@warmia.mazury.pl

Administracinis biuras Balstogėje:
+ 48 85 66 54 594
ilona.praczuk@wrotapodlasia.pl
grazyna.szajstek@wrotapodlsia.pl

Pareiškėjams rekomenduojame
 Atidžiai perskaityti Programos dokumentus.
 Kaimyninėje šalyje – Lietuvoje arba Lenkijoje –
susirasti partnerį.
 Sutarti dėl bendrų tikslų ir užduočių, kurias reikės atlikti
bei pasirašyti Partnerystės sutartį.
 Paruošti visus dokumentus, kurie turės būti pateikti su
paraiška.
 Dalyvauti mokymuose paramos gavėjams.
 Jei kyla klausimų ar abejonių, kreiptis pagalbos į
Programos institucijas.
 Griežtai laikytis terminų, nustatytų kvietime teikti
paraiškas.

Dėkojame už dėmesį ir prašome prisiminti antrojo
kvietimo teikti paraiškas terminą, kuris yra

2017 m. gegužės 22 d. 16:00
Lietuvos laiku
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