
Mokymai 1-ojo kvietimo teikti 
paraiškas potencialiems pareiškėjams

2023 m. kovo 7 d.

Suvalkai
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1 prioritetas
Aplinkos gerovės skatinimas
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1 prioritetas
Aplinkos gerovės skatinimas

1.1 konkretusis tikslas
Gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios 
infrastruktūros apsaugos ir išsaugojimo 

gerinimas, įskaitant miesto vietoves, ir visų 
formų taršos mažinimas



• Aplinkosaugos klausimai yra labai svarbūs ES, 

nacionalinėms ir regioninėms darnaus 

vystymosi darbotvarkėms ir yra svarbi 

programos sričiai svarbių strategijų dalis.

• Taip pat yra galimybė suinteresuotosioms 

šalims dalytis patirtimi ir geriausia praktika 

šiose srityse:
– gamtos apsauga,

– taršos mažinimas ir

– atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo didinimas.
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Projektų partneriai raginami išnagrinėti su šiuo prioritetu susijusius 

ES išteklius, kad būtų lengviau suformuluoti projektų idėjas.
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1 prioritetas
Aplinkos gerovės skatinimas

ES biologinės 
įvairovės 
strategija

Europos Sąjungos priimta politika, kuria siekiama apsaugoti ir
atkurti Europos natūralias ekosistemas ir biologinę įvairovę

Nulinės taršos 
veiksmų planas

Europos Sąjungos politinė iniciatyva, kuria siekiama iki 2050 m. 
sumažinti taršą visoje ES iki nulio

Dirvožemio
strategija

politika, kuria siekiama apsaugoti ir atkurti Europos dirvožemio
būklę

ES miškų 
strategija

politika, kuria siekiama užtikrinti tvarų Europos miškų valdymą

Europos klimato
paktas

iniciatyva, kuria siekiama paskatinti visuomenę dalyvauti 
rengiant ir įgyvendinant politiką, kuria siekiama imtis veiksmų 
klimato kaitos srityje



(1) Numatomas indėlis siekiant konkretaus tikslo

Programa pagerins suinteresuotųjų šalių gebėjimus šiose srityse:

•gamtos apsaugos srityje,

•biologinės įvairovės išsaugojimo,

•taršos mažinimo ir

•žaliosios infrastruktūros plėtojimo, remiant keitimąsi patirtimi ir 

dalijimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais.

Kadangi tai nauja Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 

programos tema, atsiveria galimybė užmegzti profesinius ryšius 

abiejų šalių vietos ir regionų suinteresuotiesiems subjektams.
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(2) Numatomas indėlis siekiant konkretaus tikslo

Programa prisidės prie visuomenės aplinkosauginio 

sąmoningumo didinimo, susijusio su klimato kaita ir 

aplinkosaugine elgsena.

Bendradarbiavimo elementas ir kaimynų įtraukimas 

suteikia papildomo patrauklumo aplinkosauginio 

sąmoningumo ugdymo veiklai ir siunčia žinią piliečiams 

apie visuotinį aplinkosaugos problemų pobūdį.
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(3) Numatomas indėlis siekiant konkretaus tikslo

Programa siekiama remti žaliosios infrastruktūros plėtros ir 

gerinimo iniciatyvas Programos teritorijoje. Tai taip pat papildys 

veiklą, įgyvendinamą pagal turizmo ir kultūros VP.

Programoje numatyti bendri veiksmai, kuriais siekiama mažinti 

įvairių formų vandens ir kitokią Programos teritorijoje aktualią 

taršą.

Šios Programos konkretaus tikslo projektai potencialiai prisidės prie 

kelių ESBJRS politikos sričių (PA), kurios gali būti "PA Bioekonomika", 

"PA Turizmas" ir galbūt kitos, veiksmų.
8

1 prioritetas
Aplinkos gerovės skatinimas



(1) Pagal 1 prioritetą finansuotinos veiklos pavyzdžiai

Veiksmų rūšys atitinka DNSH (nedaryti reikšmingos žalos, angl. do no

significant harm) principą. Tikimasi, kad jie neturės jokio reikšmingo 

neigiamo poveikio aplinkai.

• Keitimasis patirtimi apie politiką, taikomą gamtos apsaugos, 

biologinės įvairovės išsaugojimo, taršos mažinimo, žaliosios 

infrastruktūros plėtros, aplinkos poveikio gamtiniam kapitalui, 

ekosistemų paslaugų srityse;

• Bendri veiksmai ir bendradarbiavimas aplinkosauginio švietimo ir 

informuotumo didinimo srityje;

• Žaliųjų viešųjų erdvių priežiūra ir gerinimas;
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(2) Pagal 1 prioritetą finansuotinos veiklos pavyzdžiai

–Bendri veiksmai, kuriais siekiama mažinti vandens taršą (pesticidais, 

sunkiaisiais metalais, kitais teršalais), įskaitant vandens taršą upių 

baseinuose;

–Bendras bandomųjų vandens ir nuotekų sprendimų kūrimas, lietaus 

vandens naudojimas;

–Bendradarbiavimas ir bendri veiksmai, kuriais nustatomi ir stiprinami 

funkciniai ryšiai ir (arba) sritys, susijusios su aplinkos apsauga ir gamtos 

išsaugojimu Programos teritorijoje ir jos artimiausiose apylinkėse, didinant 

teigiamo poveikio aplinkai pasienio regiono teritorijoje mastą.

–Keitimasis patirtimi, kaip namų ūkiai, savivaldybės ir įstaigos, t. y. ligoninės, 

mokyklos, vaikų darželiai, slaugos namai ir kt.
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Programos produkto rodiklis Programos rezultato rodiklis

ID Rodiklis ID Rodiklis

RCO87 Pasienio regiono

bendradarbiavimo

organizacijos

RCR84 Pasienio regiono 

organizacijų 

bendradarbiavimas 

pasibaigus projektui

RCO116 Bendrai kuriami

sprendimai

RCR104 Sprendimai, kuriuos 

organizacijos perėmė arba 

išplėtė

1 prioritetas
Aplinkos gerovės skatinimas



Pagrindinės tikslinės grupės

Pagrindinės paramos gavėjų rūšys, kurias numatoma finansuoti pagal šį 

konkretų tikslą, yra šios:

• Vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos;

• viešosios įstaigos ir viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos;

• Asociacijos;

• nevyriausybinės organizacijos (NVO);

• Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (angl. European Grouping of 

Territorial Cooperation, EGTCs).

Pagrindinės konkretaus tikslo tikslinės grupės yra vietos bendruomenės, 

lankytojai ir turistai, taip pat MVĮ kaip netiesioginės paramos gavėjai ir kt.
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2 prioritetas
Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės 

skatinimas
2.1 konkretusis tikslas
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2.1 konkretusis tikslas 

Užtikrinti vienodas galimybes gauti sveikatos 

priežiūros paslaugas ir skatinti sveikatos priežiūros 

sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, 

atsparumą, taip pat skatinti perėjimą nuo 

institucinės prie šeimos ir bendruomenės priežiūros.

Siekiama prisidėti prie vienodų galimybių gauti sveikatos priežiūros 

paslaugas, remiant bendrą sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą ar 

atnaujinimą, daugiausia dėmesio skiriant mažesnėms sveikatos 

priežiūros įstaigoms pasienio kaimo vietovėse. 
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• Abiejose šalyse sveikatos priežiūros sistema tebėra nepakankamai

finansuojama (Lietuvoje - 5,5 proc. BVP, Lenkijoje - 4,8 proc. BVP).

• Sveikatos priežiūros kokybė abiejose šalyse yra prastesnė už ES

vidurkį.

• Abi šalys susiduria su iššūkiais, susijusiais su sveikatos priežiūros

paslaugų prieinamumu: medicinos specialistų trūkumas, maži

atlyginimai, kaimo vietovėse optimizuojama infrastruktūra ir dėl to

trūksta paslaugų.

• Lenkijoje medicininių poreikių stygių patiria didesnė gyventojų dalis

(8,5 proc. 16 metų ir vyresnių gyventojų) nei vidutiniškai ES (3,2

proc.). Lietuvoje šis rodiklis gana artimas ES vidurkiui (3,1 proc).

2.1 konkretusis tikslas
Iššūkiai
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• Sveikatos priežiūros prieinamumo ir kokybės problemos lemia

prastesnę piliečių sveikatą. Mirtingumas nuo išvengiamų ir pagydomų

priežasčių abiejose šalyse viršija ES vidurkį ir yra ypač didelis Lietuvoje.

• COVID-19 pandemija sukėlė papildomą krūvį piliečių emocinei

sveikatai.

• Medicinos įstaigų optimizavimas ir tarpinis Programos teritorijos tipas

(pagal EUROSTAT miesto ir kaimo tipologiją) sukuria poreikį plėtoti

mobilias sveikatos priežiūros paslaugas.

• Programos teritorijoje visuomenė sensta labai sparčiai. Dėl šių

demografinių pokyčių regioninės ir vietos valdžios institucijos bei

paslaugų teikėjai patiria sunkumų sveikatos priežiūros paslaugų

srityje.

• Atliekant potencialių pareiškėjų apklausą, sveikatos priežiūra buvo

viena iš paklausiausių intervencijos sričių.

2.1 konkretusis tikslas
Iššūkiai
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Tikėtinas indėlis siekiant konkretaus tikslo

Pirma, programa prisidės prie vienodų sveikatos priežiūros paslaugų

prieinamumo, remdama bendrą sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą

ar atnaujinimą. Plėtra apima medicinos, pagalbinio personalo,

savanorių stiprinimą ir spragų užpildymą reikiama įranga.

Antra, plėtojant mobiliąsias sveikatos priežiūros paslaugas taip pat

pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, atsiras

galimybė įsteigti pagalbos liniją (susijusią su COVID-19 problemomis,

psichikos problemomis ir kt.) pasienio regiono bendruomenėms, kad

būtų teikiama papildoma informacija ir parama.

2.1 konkretusis tikslas
Indėlis
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Tikėtinas indėlis siekiant konkretaus tikslo

Trečia, programa teikia ypatingą dėmesį emocinei sveikatai ir rems

bendradarbiavimą šioje srityje.

Ketvirta, aktyvus ir sveikas senėjimas yra dar vienas svarbus

programos interesas. Bendri mokymai ir dalijimasis patirtimi apie

prevencijos ir gydymo metodus suteikia papildomos pridėtinės

vertės veiklai.

2.1 konkretusis tikslas
Indėlis
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Galimų veiklų pavyzdžiai

▪ Bendras sveikatos priežiūros paslaugų, ilgalaikės priežiūros paslaugų,

pagalbos linijų, internetinių paslaugų, susijusių su sveikata, skubios

pagalbos paslaugų, bendrų mokymų medikams, pagalbiniam personalui ir

savanoriams kūrimas ar atnaujinimas;

▪ Bendri veiksmai ir bendradarbiavimas, skatinantys aktyvų ir sveiką

senėjimą (pvz., fizinio aktyvumo skatinimas, reguliarūs sveikatos

patikrinimai, medicininė pagalba ir t. t.).;

▪ Mobilių sveikatos priežiūros paslaugų plėtra (pvz., bendras pasienio

regiono mamografijos autobusas, bendras pasienio regiono kraujo

donorystės autobusas ir kt.);

▪ Bendri veiksmai ir bendradarbiavimas psichikos ir (arba) emocinės

sveikatos srityje.

2.1 konkretusis tikslas
Veiklos
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Galimų veiklų pavyzdžiai

▪ Bandomieji veiksmai (siekiant išbandyti galimus sprendimus),

susiję su naujoviškais technologiniais sprendimais; bendros

pasienio regiono informacinės paslaugos; bandomieji veiksmai,

susiję su internetinėmis medicinos įstaigų registracijos

paslaugomis; bandomieji tyrimai, susiję su pacientų judumo ir

srautų duomenų rinkimu; informacijos prieinamumo gerinimas

neįgaliems pacientams ir jų globėjams.

Veiklų pavyzdžiai buvo įvertinti kaip atitinkantys DNSH (nedaryti 

reikšmingos žalos, angl. do no significant harm) principą, nes dėl jų 

pobūdžio nesitikima jokio reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai.

2.1 konkretusis tikslas
Veiklos
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Rodikliai, kuriuos galima pasirinkti šiam prioritetui

Produkto rodiklio numeris ir pavadinimas Matavimo vienetas

RCO69 Naujų arba modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų

pajėgumai

asmenys

RCO87 Pasienio regiono bendradarbiavimo organizacijos organizacijos

RCO116 Bendrai sukurti sprendimai sprendimai

Rezultato rodiklio numeris ir pavadinimas Matavimo vienetas

RCR73 Kasmetiniai naujų ar modernizuotų sveikatos priežiūros

įstaigų naudotojai

naudotojai per

metus

RCR84 Pasienio regiono organizacijų bendradarbiavimas pasibaigus

projektui

organizacijos

RCR104 Organizacijų priimti arba išplėtoti sprendimai sprendimai

2.1 konkretusis tikslas
Rodikliai

21



Produkto rodiklis

Rezultato rodiklis

Rodiklio pavadinimas Kasmetiniai naujų ar modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų 

naudotojai RCR73

Matavimo vienetas Naudotojų per metus

Rodiklio aprašymas Pacientų, kuriuos aptarnavo nauja arba modernizuota sveikatos priežiūros įstaiga per metus

po intervencijos pabaigos, skaičius. Vienas asmuo gali būti skaičiuojamas daugiau nei vieną

kartą, jei įstaigomis naudojasi kelis kartus. Bazinis rodiklis reiškia registruotus pacientus,

kuriuos sveikatos priežiūros įstaiga aptarnavo bent kartą per metus iki intervencijos pradžios,

o naujose įstaigose jis gali būti lygus nuliui. Sveikatos priežiūros įstaigoms priskiriamos

ligoninės, klinikos, ambulatorinės priežiūros centrai, specializuoti priežiūros centrai ir kt.Pasiekimų vertinimo laikas Vieneri metai nuo tada, kai pradeda veikti nauja arba modernizuota sveikatos priežiūros

įstaiga.

Rodiklio pavadinimas Naujų arba modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų pajėgumai
RCO69

Matavimo vienetas Naudotojų per metus

Rodiklio aprašymas Didžiausias metinis asmenų skaičius, kuriuos nauja ar modernizuota sveikatos priežiūros įstaiga

gali aptarnauti bent kartą per vienerius metus. Sveikatos priežiūros įstaigoms priskiriamos

ligoninės, klinikos, ambulatorinės priežiūros centrai, specializuoti priežiūros centrai ir kt.

Modernizavimas neapima energetinio atnaujinimo arba techninės priežiūros ir remonto.

Pasiekimų vertinimo laikas Kai pradedamos teikti atitinkamos medicinos paslaugos naujoje arba modernizuotoje sveikatos

priežiūros įstaigoje, kuriai teikiama parama.

2.1 konkretusis tikslas
Rodikliai
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Pagrindiniai paramos gavėjų tipai, kuriuos numatoma finansuoti 

pagal šį konkretų tikslą, yra šie:

– Vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos;

– Viešosios įstaigos ir viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos;

– Asociacijos;

– Nevyriausybinės organizacijos (NVO);

– Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (angl. European

Grouping of Territorial Cooperation, EGTCs).

Pagrindinės konkretaus tikslo tikslinės grupės yra vietos 

bendruomenės, lankytojai ir turistai, taip pat MVĮ kaip netiesioginiai 

paramos gavėjai ir kt.

2.1 konkretusis tikslas
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2.2 konkretusis tikslas

2 prioritetas
Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės 

skatinimas

24



2.2 konkretusis tikslas

Didinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį 
ekonomikos vystymuisi, socialinei įtraukčiai ir 

socialinėms naujovėms
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2.2 konkretusis tikslas

Programos teritorija

➢įvairi; natūralus kraštovaizdis su vandens ištekliais (ežerais, 
upėmis) ir žaliosiomis zonomis (miškais, parkais)

➢pasižymi kultūrine įvairove, kuri per šimtmečius paliko turtingą 
nematerialųjį ir materialųjį paveldą (tradicijos, kulinarinis paveldas, 
amatai)

➢turi bendrą istoriją, kuri per šimtmečius paliko praeities pėdsakus, 
tokius kaip istoriniai takai, įtvirtintų pastatų liekanos, sakraliniai 
pastatai, buveinės

➢netoli tarptautinių tranzito kelių
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2.2 konkretusis tikslas

Iššūkiai

Didžiajai turistų daliai santykinai nežinoma vietovė

Nepakankama informacija nuomonės formavimo platformose

Lietuvos ir Lenkijos turizmo institucijų bendradarbiavimo stoka

Nepakankama turizmo specialistų rinkodaros ir valdymo veiklos apimtis

Nepakankamas Lietuvos ir Lenkijos kelionių organizatorių 
bendradarbiavimas
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Lietuva? 
Druskininkai!
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2.2 konkretusis tikslas

Programos tikslai

Plėtoti kultūros ir truizmo paslaugas, kurios gali būti teikiamos ištisus metus, siekiant 
sumažinti priklausomybę nuo sezoniškumo

Investuoti į kultūrą ir turizmą, palengvinant integracinį augimą ir socialines inovacijas, 
aplinkos ir ekonomikos tvarumą vietos bendruomenėse ir regionuose

Stiprinti bendrą supratimą apie kultūros ir turizmo sektorių sąveikas ir gebėjimą 
užtikrinti gyvybingą ir ilgalaikį numatomos tvarios šių sektorių transformacijos poveikį
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2.2 konkretusis tikslas

2.2. konkrečiu tikslu siekiama

didinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį ekonominiam vystymuisi, socialinei
įtraukčiai ir socialinėms inovacijoms, remiant pasienio regioną kaip vieną turizmo
vietovę

geriau viešinti bendrą Lietuvos ir Lenkijos paveldą (materialųjį ir nematerialųjį) vietos ir
užsienio turistams

sujungti turizmo ir kultūrinius poreikius su socialiniais ir edukaciniais vietos
bendruomenių poreikiais

gerinti kultūros ir gamtos paveldo prieinamumą visiems, įtraukiant pažeidžiamas
grupes, siekiant skatinti socialinę įtrauktį

skatinti bendruomenių vadovaujamą gamtos ir kultūros paveldo tvarkymą ir su juo
susijusį gamtinį ir kultūrinį turizmą kaimo vietovėse ir mažuose miestuose
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Vietos/regioninės/nacionalinės valdžios institucijos, vyriausybinės 
agentūros, viešosios organizacijos, atsakingos už turizmą ir kultūrą

Universitetai, valstybiniai mokslinių tyrimų centrai, mokyklos, aukštosios 
mokyklos, mokymo centrai, turizmo informacijos centrai, kultūros centrai

Sektorių asociacijos, savivaldybių asociacijos, NVO, piliečių grupės, 
siekiančios, kad piliečiai aktyviau dalyvautų remiant perėjimą prie 

geresnių turizmo ir kultūros paslaugų ir priemonių

Dalyviai
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2.2 konkretusis tikslas

➢ Bendros rinkodaros veiklos, skirtos reklamuoti Programos regionus
kaip patrauklią turistinę vietovę tarptautiniu lygiu; Programos
teritorijos turizmo produktų ir paslaugų integravimas į nacionalinius
ir tarptautinius turizmo tinklus ir platformas.

➢ Bendrų turizmo ir kultūros maršrutų, produktų ir paslaugų, kultūros
renginių ir veiklų plėtojimas, į turizmo ir susijusių paslaugų teikimą
įtraukiant naujus smulkių paslaugų teikėjus, pavyzdžiui, amatininkus,
kaimo vietovių gamintojus, taip pat vietos bendruomenės.

➢ Bendros iniciatyvos, skirtos kultūros ir istorinio paveldo bei susijusių
objektų priežiūrai, atkūrimui ir plėtrai. Paveldo vaidmens stiprinimas
kuriant darbo vietas ir skatinant ekonominę veiklą vietos regione.

➢ Bendros iniciatyvos, skirtos alternatyvioms ir ne iki galo ištirtoms
kultūros ir turizmo koncepcijoms nagrinėti.

Galimų veiklų pavyzdžiai (1)
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2.2 konkretusis tikslas

➢ Bendri sprendimai, kuriais siekiama didinti kultūros sektoriaus
atsparumą, gerinti pažeidžiamų grupių lygiateisiškumą, daugiausia
dėmesio skiriant įtraukčiai ir prieinamumui.

➢ Naujų technologijų diegimas, skirtas gamtos ištekliams ir kultūros
paveldui išsaugoti, duomenų mainai tarp partnerių (pvz.,
suskaitmenintų kultūros paveldo vertybių išsaugojimas; skaitmeninė
kultūros paveldo išsaugojimo strategija; kultūros įstaigų
bendradarbiavimas dėl technologinių galimybių; skaitmeninių kultūros
paveldo išteklių prieinamumo palengvinimas), taip pat skaitmeninių
įgūdžių, reikalingų siekiant užtikrinti, kad darbo vietos turizmo
sektoriuje galėtų prisitaikyti prie pokyčių ir būtų tvarios, tobulinimas.

➢ Tvarus prieigos prie vertingų gamtos ir aplinkos objektų, pavyzdžiui,
parkų ir rezervatų, gerinimas. Aktyvesnis jų propagavimas tarptautiniu
lygmeniu, siekiant padėti plėtoti ekologišką ir tvarų turizmą.

Galimų veiklų pavyzdžiai (2)

33



2.2 konkretusis tikslas

➢ Turizmo plėtra Programos teritorijoje turėtų būti vykdoma
atsižvelgiant į gamtos paveldą ir išteklius, socialinį aspektą ir
nesiorientuojant į masinį turizmą.

➢ Atskira/pavienė (angl. stand-alone) infrastruktūra nebus
finansuojama.

➢ Infrastruktūros ir statybos darbai turi būti atliekami, vykdant
bendradarbiavimo per sieną veiksmus, kuriais konkrečiai siekiama
pagerinti Programos teritorijos vystymąsi.

➢ Bendradarbiavimo per sieną aspektas ir pridėtinė vertė turi būti
akivaizdūs.

Svarbu prisiminti
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2.2 konkretusis tikslas
Produkto rodikliai

Numeris Pavadinimas Matavimo 
vienetas

Rodiklio apibrėžimas

RCO77 Remiamų 
kultūros ir 
turizmo objektų 
skaičius 

Kultūros ir 
turizmo 
objektai

Pagal Programą remiamų kultūros ir turizmo objektų 
skaičius.

RCO87 Pasienio 
regiono 
bendradarbiavi
mo 
organizacijos 

Organizacijos Šis rodiklis apima organizacijas, oficialiai
bendradarbiaujančias remiamuose projektuose. 
Pagal šį rodiklį skaičiuojamos organizacijos yra
juridiniai asmenys, įskaitant projekto partnerius ir
asocijuotas organizacijas, kaip nurodyta paraiškos
finansavimo sutartyje.

RCO116 Bendrai kuriami 
sprendimai 

Sprendimai Šis rodiklis parodo bendrai sukurtų sprendimų, gautų 
įgyvendinant bendrus bandomuosius/pilotinius 
veiksmus pagal remiamus projektus, skaičių. Norint, 
kad nustatytas sprendimas būtų įskaičiuotas į rodiklį, 
jame turėtų būti nurodyti veiksmai, kurių reikia imtis, 
kad jis būtų pradėtas taikyti arba išplėstas. Bendrai 
parengtas sprendimas reiškia, kad bent dviejų 
dalyvaujančių šalių organizacijos dalyvauja 
sprendimo rengimo ir projektavimo procese.
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2.2 konkretusis tikslas
Rezultato rodikliai

Numeris Pavadinimas Matavimo 
vienetas

Rodiklio apibrėžimas

RCR77 Remiami 
kultūros ir 
turizmo 
objektų 
lankytojai

Lankytojai per 
metus 

Numatomas metinis kultūros ir turizmo objektų lankytojų skaičius. 
Lankytojų skaičiaus įvertinimas turėtų būti atliekamas praėjus 
vieneriems metams po intervencijos pabaigos. Rodiklio atskaitos 
taškas - tai įvertintas metinis lankytojų skaičius remiamose vietose 
likus metams iki intervencijos pradžios, o naujiems kultūros ir 
turizmo objektams jis lygus nuliui. Rodiklis netaikomas gamtiniams 
objektams, kurių lankytojų skaičiaus tiksliai įvertinti neįmanoma.

RCR84 Tarpvalstybini
s organizacijų 
bendradarbia
vimas 
pasibaigus 
projektui 

Organizacijos Šis rodiklis rodo, kad pasibaigus remiamiems projektams 
organizacijos bendradarbiauja tarpvalstybiniu lygiu. Organizacijos -
tai juridiniai asmenys, dalyvaujantys įgyvendinant projektus, 
skaičiuojami pagal rodiklį RCO87. Bendradarbiavimo sąvoka turėtų 
būti aiškinama kaip teiginys, kad subjektai yra sudarę oficialų 
susitarimą tęsti bendradarbiavimą pasibaigus remiamam projektui. 
Bendradarbiavimo susitarimai gali būti sudaromi projekto 
įgyvendinimo metu arba per vienerius metus po projekto pabaigos. 
Tęstinis bendradarbiavimas nebūtinai turi apimti tą pačią temą, kuri 
buvo nagrinėjama užbaigtame projekte.

RCR104 Sprendimai, 
kuriuos 
organizacijos 
perėmė arba 
išplėtė 

Sprendimai Šis rodiklis parodo, kiek sprendimų, išskyrus teisinius ar 
administracinius sprendimus, buvo sukurti įgyvendinant 
remiamus projektus ir kurie buvo pritaikyti arba išplėtoti 
projekto įgyvendinimo metu arba per vienerius metus po 
projekto pabaigos. Projekto metu sukurtus sprendimus 
perimanti organizacija gali būti arba nebūti projekto dalyvė. 
Sprendimus perimančios organizacijos turėtų juos 
dokumentuoti, pavyzdžiui, strategijose, veiksmų planuose ir 
pan.
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3 prioritetas

Vietos suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimo stiprinimas
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3 prioritetas
Bendroji informacija

 Socialinė ir ekonominė analizė  atlikta 2020/2021 m.

- nėra išsamių žinių apie ilgalaikes COVID-19 pasekmes įvairioms sritims;

- Rusijos agresija Ukrainoje neįtraukta.

 3 prioritetas = Interreg 1 konkretus tikslas (ISO1)

Kiti prioritetai yra sektoriniai, o 3 prioritetas veikia kaip katalizatorius, kad bendradarbiavimas veiktų geriau ir tvariau.

 Interreg programos→mažina pasienio regiono kliūtis

- Teisinės ir administracinės kliūtys

- Trūkstamos jungtys

- Bendrų viešųjų paslaugų trūkumas

- Duomenų ir įrodymų stoka

 Pasienio regiono bendradarbiavimui reikalingi dideli instituciniai gebėjimai:

- bendradarbiavimo pagrindų kūrimas;

- darbas siekiant bendro pasienio regiono klausimų supratimo;

- nustatyti teisines ir administracines kliūtis bei kitas bendradarbiavimo kliūtis;

- kurti bendras strategijas, taip pat bendradarbiavimo ir kliūčių mažinimo mechanizmus;

→užtikrinti nuoseklią ir gerai valdomą pasienio regiono politiką.
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3 prioritetas
Bendroji informacija

Nei teminis politikos tikslas, nei tikslas, apsiribojantis viena konkrečia tema→orientuojamasi į
valdymo klausimus

Pasienio regiono valdymas - įskaitant gebėjimų ugdymą ir indėlį į makroregionines ir (arba) jūrų 
baseinų strategijas.

Kas yra “valdymas”? 

- institucijų atvirumas ir skaidrumas;

- įtraukti pilietinę visuomenę į sprendimų priėmimo procesą;

- nuoseklios ir gerai valdomos politikos formavimas ir įgyvendinimas;

- užtikrinti aiškią, stabilią ir nuspėjamą reguliavimo sistemą, kuria remiamas 
ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas;

- proporcingumo ir subsidiarumo principų laikymasis;

- užtikrinti, kad kiekviena institucija paaiškintų ir prisiimtų atsakomybę už tai, ką ji daro.

Interreg – ES regionų bendradarbiavimą skatinanti priemonė - “daugiapakopis valdymas” 
(angl. multi-level governance, MLG) goal.

– visų valdžios lygių bendradarbiavimas: vertikalus ir horizontalus, įtraukiant pusiau 
valstybines institucijas, nevyriausybines organizacijas ir pilietinę visuomenę.
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3 prioritetas
Iššūkiai ir poreikiai regione

 Šios srities iššūkiai, pagrįsti konsultacijomis su suinteresuotosiomis šalimis ir dokumentiniu

tyrimu.

 Nustatytos pagrindinės pasienio regiono bendradarbiavimo kliūtys:

- mažas gyventojų tankumas;

- stiprus miesto ir kaimo pobūdis;

- dominuoja paslaugų sektorius;

- senstanti visuomenė;

- kalbos barjerai;

- bendrų paslaugų trūkumas;

- tinklų tarp vietos ir regionų administracijų trūkumas; 

- trūksta duomenų apie važiavimo į darbą ir prekybos srautus.

- mažesnis piliečių skaičius = infrastruktūros ir paslaugų optimizavimo poreikis, sudėtinga 
užduotis vietos valdžios institucijoms rasti pusiausvyrą tarp paslaugų prieinamumo ir 
efektyvaus išteklių naudojimo

- trūksta konkrečių duomenų apie piliečių srautus tarp regionų
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3 prioritetas
Iššūkiai ir poreikiai regione

Apklausų metu iškeltų problemų paslaugų srityje santrauka :

Socialinė pagalba

-daugiau socialinės paramos gavėjų nei vidutiniškai šalyje→ Socialinę atskirtį mažinančios 

priemonės

Švietimo paslaugos

-ankstyvasis vaikų ugdymas→mažinti socialinę riziką ir nelygybę, visiems vaikams, ypač iš 

socialiai remtinų šeimų, suteikti teisingą pradžią

-vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomi atskirose grupėse arba mokyklose→
mažesnė jų įtrauktis ir galimybės mokytis kartu su bendraamžiais. 

-novatoriškų metodų trūkumas švietime, pavyzdžiui, socialinio poveikio įpareigojimai

-mokymosi visą gyvenimą lygis yra labai žemas, palyginti su ES vidurkiu

-švietimas ir darbo rinka orientuota į profesinį mokymą ir specialistus, o ne į aukštąjį 
išsilavinimą turinčius specialistus. Kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų veiklos trūkumas.
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3 prioritetas
Iššūkiai ir poreikiai regione

Apklausų metu iškeltų problemų paslaugų srityje santrauka:

Socialinė priežiūra, būstas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių poreikių tenkinimas

-ilgalaikė pagyvenusių žmonių priežiūra, socialinio būsto, hospisų, paslaugų neįgaliesiems ir jų 
šeimoms, socialinės įtraukties veiksmų, skirtų pagyvenusiems žmonėms, vaikams ir jaunimui, 
poreikis ir kt.

-viešoji infrastruktūra, kurioje teikiamos neadaptuotos paslaugos specialiųjų poreikių turintiems 
žmonėms

-specialių poreikių turintiems vaikams skirtų bendrų veiklos grupių (klubų) trūkumas

-paramos neįgaliesiems sistema yra fragmentiška, trūksta informacijos ir žinių mainų tarp paramą 
teikiančių institucijų, trūksta individualizuotos paramos. 

Skaitmenizavimas ir jungiamumas

-plačiajuosčio ryšio diegimas yra nacionalinio planavimo rūpestis, TAČIAU yra galimybė vykdyti 
"minkštąją" veiklą (informavimo kampanijas, mokymus įvairioms tikslinėms grupėms (pvz., 
vyresnio amžiaus žmonėms), kuri galėtų padidinti plačiajuosčio ryšio paklausą ir sumažinti 
skaitmeninę atskirtį)

-Ribotos apimties viešosios paslaugos.

ne iki galo išnaudojamas potencialas pritraukti NVO į programą kaip projektų partnerius. NVO ir 
vyriausybės bendradarbiavimo stoka. 42



3 prioritetas
Remiamos veiklos

 Dialogas (siekiant susitarti dėl problemų ir aptarti galimus sprendimus)

 Tyrimai (pvz., siekiant geriau suprasti pasienio kliūtis ir procesus)

 Ekspertinė nuomonė (išsamiai suprasti pasienio klausimus))

 Bandomieji projektai (siekiant išbandyti galimus sprendimus

 Keitimasis patirtimi (siekiant dalytis sprendimais ir didinti jų poveikį)

 Mokymai, tarpusavio vertinimai ir darbuotojų mainai (instituciniams gebėjimams stiprinti)

 Duomenų rinkimas

 Žmonių tarpusavio ryšių projektai (piliečių bendradarbiavimui skatinti).

Ar 3 prioritetas gali finansuoti infrastruktūrą?

Tai nėra 3 prioriteto tikslas!

Įranga ir (arba) nedidelės investicijos galimos tik tuo atveju, jei:

- Jos yra nedidelio, papildančio pobūdžio;

- Įrodyta, kad tai konkrečiai prisideda prie 3 prioriteto tikslo (pvz., programinė ir techninė įranga, 
speciali įranga, kurią naudoja viešosios tarnybos, pritaikymas neįgaliųjų poreikiams).

galimų projektų įvairovė, todėl neįmanoma išvardyti visų galimų reikalavimus atitinkančių 
investicijų rūšių. 

Apibendrinant: įrangos pirkimas ar nedidelės apimties investicijos nėra visiškai atmestini, tačiau 
būtina gerai pagrįsti!
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3.1 konkretusis tikslas
Abipusio pasitikėjimo skatinimas, visų 
pirma skatinant žmonių tarpusavio 
santykius

Siekiai:

-remti įvairią paprastų žmonių veiklą ir skatinti žmonių tarpusavio bendradarbiavimą;

-2014-2020 m. programos mažos apimties vietos subjektų bendradarbiavimo projektų 
tęstinumas;

-prisideda prie vietos administracijos gebėjimų stiprinimo, informuotumo didinimo ir 
žmonių sujungimo;

-Galimybė užmegzti ryšius su įvairiais partneriais siekiant skatinti pasienio regiono 
bendradarbiavimą ir užmegzti ryšius tarp institucijų;

-Galimybės pritraukti nevyriausybines organizacijas nėra iki galo išnaudotos, tačiau yra 
daug organizacijų, kurios gali prisijungti prie programos teminių interesų;

-skatinti piliečių dalyvavimą ir įsitraukimą į sprendimų priėmimą; domėtis vietos reikalais 
ir pasienio regiono vietos ir regionų valdžios institucijų veikla;

-tarpusavio pasitikėjimo stiprinimas ir vietos bendruomenių organizacijų stiprinimas.
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3.1 konkrečiojo tikslo galimų veiklų pavyzdžiai:

-Iniciatyvų, skirtų tinklų kūrimui ir bendradarbiavimui stiprinti, įgyvendinimas;

-Bendri mokymai, susiję su vietos suinteresuotųjų subjektų administracinių gebėjimų 
stiprinimu;

-Bendradarbiavimo kliūčių nustatymas ir mažinimas;

-Veikla, kuria remiamas piliečių dalyvavimas priimant sprendimus, vietos bendruomenių 
organizacijų veiklos vykdymas ir jų pilietinis įsitraukimas; 

-Keitimasis žiniomis ir gerąja patirtimi apie dalyvaujamąjį valdymą, 

-Nedidelės apimties įrangos ir nedidelės apimties investicijų, prieinamų neįgaliesiems, 
reikalingų bendradarbiavimo projekto rezultatams pasiekti, įsigijimas;

-strategijų kūrimas ir galimų sprendimų išbandymas;

-Konferencijos, seminarai, bendri renginiai, bendri mokymai ir kt. 

Šios programos konkretaus tikslo projektai gali prisidėti prie kelių EUSBSR politikos sričių 

veiksmų (angl. Policy Areas).

3.1 konkretusis tikslas
Abipusio pasitikėjimo skatinimas, visų 
pirma skatinant žmonių tarpusavio 
santykius

45



Programos produkto rodiklis Programos rezultato rodiklis

RCO87 Pasienio regiono organizacijų bendradarbiavimas
- organizacijos, oficialiai bendradarbiaujančios remiamuose

projektuose.
- organizacijos - tai juridiniai asmenys, įskaitant projekto partnerius,
kaip nurodyta Paramos sutartyje.

RCR84 Pasienio regiono organizacijų bendradarbiavimas
pasibaigus projektui
-bendradarbiavimas po projekto užbaigimo
-Tęstinis bendradarbiavimas nebūtinai turi apimti tą pačią temą.
Ataskaitų teikimas - projekto įgyvendinimo metu / iki vienerių
metų po projekto pabaigos

RCO81 Dalyvavimas bendruose pasienio regiono veiksmuose
-dalyvavimas bendruose pasienio regiono veiksmuose
-Bendri veiksmai gali apimti, pavyzdžiui, mainų veiklą arba
organizuojamus mainų vizitus.
-Bendri veiksmai - tai abiejų dalyvaujančių šalių organizacijų
dalyvavimas. Dalyvavimas viešuose renginiuose negali būti
įskaičiuojamas į šį rodiklį!

RCR85 Dalyvavimas bendruose pasienio regiono veiksmuose
pasibaigus projektui
- dalyvavimas bendruose tarpvalstybiniuose veiksmuose 
pasibaigus projektui, kuriuos organizuoja visi arba kai kurie buvę 
projekto partneriai kaip bendradarbiavimo tęstinumą. 
-Gali būti organizuojama mainų veikla arba mainų vizitai
-Dalyvavimas (t. y. asmenų, dalyvaujančių bendruose pasienio 
regiono veiksmuose, skaičius), skaičiuojamas pagal lankomumą ir 
t. t. 
-Apibrėžiant šį rodiklį, bendrieji veiksmai apima mokymo 
programas. 
Ataskaitų teikimas - iki vienerių metų po projekto užbaigimo

RCO115 Bendrai organizuojami vieši pasienio regiono renginiai
-bendrai organizuojami renginiai per sieną – tai ne dalyvavimas
viešuose renginiuose!
-Organizuojama bendra akcija, kurioje dalyvauja abiejų dalyvaujančių
šalių organizacijos. Viešame tarpvalstybiniame renginyje turėtų
dalyvauti abiejų šalių atstovai.

3.1 konkretusis tikslas
Abipusio pasitikėjimo skatinimas, visų 
pirma skatinant žmonių tarpusavio 
santykius

46



3.2 konkretusis tikslas
Kiti veiksmai geresniam 
bendradarbiavimo valdymui remti

Siekiai:

-dalijimasis gerąja patirtimi ir valstybės institucijų keitimasis patirtimi įvairiose politikos 
srityse;

-valstybinių institucijų gebėjimų stiprinimas socialinėje srityje: socialinės atskirties 
mažinimas, socialinių paslaugų plėtra, neįgaliųjų socialiniai poreikiai;

-bendra veikla, susijusi su visų formų švietimo politika, darbo rinkai reikalingo mokymo ir 
perkvalifikavimo užtikrinimu, mokymusi visą gyvenimą, švietimo skaitmeninimu ir kt.;

-veikla, susijusi su skaitmeninimu, į kurią Programos srityje žiūrima nevienodai;

- Lietuvos ir Lenkijos suinteresuotųjų šalių gerosios praktikos perdavimas įvairiose politikos 
srityse, įskaitant žiedinę politiką.

-skatinti bendradarbiavimą įvairiose valdymo srityse: tarp priešgaisrinių ir gelbėjimo 
tarnybų, policijos, socialinių ar švietimo įstaigų;

-nevyriausybinių organizacijų įtraukimas, siekiant sukurti sinergiją ir pridėtinę vertę, kartu 
sprendžiant tarpvalstybinėms bendruomenėms aktualias problemas.

Šios programos konkretaus tikslo projektai gali prisidėti prie kelių EUSBSR politikos sričių 

veiksmų (angl. Policy Areas).
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3.1 konkrečiojo tikslo galimų veiklų pavyzdžiai :

-Vietos, regioninių, nacionalinių valdžios institucijų ir viešųjų paslaugų teikėjų keitimasis 
patirtimi ir bendradarbiavimo veikla;

-Bendrų strategijų, skirtų viešųjų paslaugų kokybei gerinti, rengimas ir įgyvendinimas;

-bendri veiksmai, kuriais nustatomi ir stiprinami funkciniai teminiai ryšiai Programos 
teritorijoje ir jos artimiausiose apylinkėse, didinant poveikį tarpvalstybinei teritorijai;

-Keitimasis patirtimi ir sprendimų bandymai žiedinės ekonomikos ir energijos vartojimo 
efektyvumo srityse;

-Dalijimasis gerąja patirtimi socialinės integracijos ir darbo su nepalankioje padėtyje 
esančiomis grupėmis srityje, bendras socialinių paslaugų kūrimas ar atnaujinimas, įskaitant 
bandomuosius projektus

-Skaitmeninio valdymo sprendimų kūrimas siekiant teikti geresnes viešąsias paslaugas 
Programos teritorijoje;

-Remti keitimąsi informacija ir žinių perdavimą tarpvalstybiniu, regioniniu ir vietos lygmeniu 
apie galimus veiksmus su klimatu susijusiai rizikai mažinti;

-Nedidelės apimties įrangos ir investicijų, reikalingų bendradarbiavimo projekto rezultatams 
pasiekti ir jo rezultatų tvarumui užtikrinti, įsigijimas.

3.2 konkretusis tikslas
Kiti veiksmai geresniam 
bendradarbiavimo valdymui remti
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Programos produkto rodiklis Programos rezultato rodiklis

RCO87 Pasienio regiono organizacijų bendradarbiavimas
- organizacijos, oficialiai bendradarbiaujančios remiamuose

projektuose.
- organizacijos - tai juridiniai asmenys, įskaitant projekto
partnerius, kaip nurodyta Subsidijos sutartyje.

RCR84 Pasienio regiono organizacijų bendradarbiavimas pasibaigus
projektui
- bendradarbiavimas po projekto užbaigimo
- Tęstinis bendradarbiavimas nebūtinai turi apimti tą pačią temą.
Ataskaitų teikimas - projekto įgyvendinimo metu / iki vienerių metų po
projekto pabaigos

RCO116 Jointly developed solutions
- iš bendrų bandomųjų veiksmų bendrai sukurti sprendimai.
- pasirinktame sprendime turėtų būti nurodyti veiksmai, kurių

reikia imtis, kad jis būtų pradėtas taikyti arba išplėstas.
- abiejų šalių organizacijų dalyvavimas rengiant ir

projektuojant sprendimą.

RCR104 Sprendimai, kuriuos organizacijos perėmė arba išplėtė
- įgyvendinant projektą arba per vienerius metus po projekto pabaigos

sukurti ir priimti arba išplėtoti sprendimai, išskyrus teisinius ar
administracinius sprendimus.

- sprendimus priimanti organizacija gali būti arba nebūti projekto
dalyvė. Priimančios organizacijos turėtų dokumentuoti perėmimą ir
(arba) didinimą, pavyzdžiui, strategijose, veiksmų planuose ir t. t.

Ataskaitų teikimas - projekto įgyvendinimo metu / iki vienerių metų po
projekto pabaigos

RCO85 Dalyvavimas bendrose mokymo programose
- Dalyvavimas bendrose mokymo programose.
- Dalyvavimas skaičiuojamas kaip registruoti dalyviai, kurie

pradėjo mokymus.
- bendra mokymo schema reikalauja žinių tam tikra tema ir

apima mokymą per kelis užsiėmimus. Vienkartinis
susitikimas ir (arba) renginys, kurio metu skleidžiama
informacija, negali būti laikomas mokymo programa!

RCR81 Bendrų mokymo programų užbaigimas
- dalyvių, baigusių projekto organizuojamus bendrus mokymus.
Mokymų organizatoriai turėtų fiksuoti mokymų baigimą, registruodami
patvirtintus mokymų baigimo atvejus arba išduodami mokymų baigimo
pažymėjimus. Baigimo pažymėjimams nebūtinai reikia, kad juos išdavusi
organizacija būtų atlikusi ankstesnį nacionalinį sertifikavimo procesą.
Ataskaitų teikimas - užbaigus projektą

3.2 konkretusis tikslas
Kiti veiksmai geresniam 
bendradarbiavimo valdymui remti
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3 prioritetas
Skirtumai

 3.1 konkretusis tikslas: 

Žmonių tarpusavio bendravimo (angl. people-to-people) projektai suartina piliečius, pavyzdžiui, 
veiksmai, skirti vaikams, kultūrai, kalbai, sportui. Pagrindiniai tikslai - pažinti vieni kitus ir stiprinti 
pasitikėjimą. 

→ veiksmai, duodantys akivaizdžių rezultatų trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu.

 3.2 konkretusis tikslas: 

Pvz., pasienio regiono sveikatos priežiūros planavimas ir naudojimasis infrastruktūra (2.1 prioritetas) turi 
daug teisinių pasekmių. Projektas pagal 3.2 prioritetą gali padėti išaiškinti teisines pasekmes, 
parengti scenarijus, pagal kuriuos būtų galima suderinti įvairias sveikatos draudimo kompensavimo 
schemas, arba parengti regioninius sveikatos planus ir bendro infrastruktūros naudojimo galimybių 
studijas.

→ strateginė parama valdymui siekiant ilgalaikės pasienio regiono teritorijos integracijos.

 Abu tikslai:

Infrastruktūra nėra 3 prioriteto tikslas! Įranga ir (arba) nedidelės investicijos galimos tik tuo atveju, jei:

- Jos yra nedidelio, papildančio pobūdžio;

- Įrodyta, kad tai konkrečiai prisideda prie 3 prioriteto tikslo (pvz., programinė ir techninė įranga, 
speciali įranga, kurią naudoja viešosios tarnybos, pritaikymas neįgaliųjų poreikiams).

→galimų projektų įvairovė yra didelė, todėl neįmanoma išvardyti visų galimų reikalavimus atitinkančių 
investicijų rūšių. 50



3 prioritetas
Pavyzdžiai ir įkvėpimo šaltiniai

 Lietuvos ir Lenkijos pasienyje nėra 
konkrečių pasienio viešųjų paslaugų 
(PVP).;

 ESPON tikslinė analizė "Tarpvalstybinės 
viešosios paslaugos" (2019 m.);

 Dauguma PVP susijusios su aplinkos 
apsauga (20 proc.), civiline sauga ir 
nelaimių valdymu (20 proc.), transportu 
(18 proc.), sveikatos priežiūra ir socialine 
aprėptimi (11 proc.);

 Dauguma PVP tikslinių grupių: valdžios 
institucijos (19 proc.), turistai (13 proc.), 
plačioji visuomenė (13 proc.), 
moksleiviai, studentai ir praktikantai (12 
proc.).

 Nuoroda: https://www.espon.eu/CPS Cross-border public services:
type of services in the Europe

Source: ESPON, Cross-border Public Services (CPS), 2019 51
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3 prioritetas
Pavyzdžiai ir įkvėpimo šaltiniai

 kokybę gerinančios pasienio regiono viešosios paslaugos (PVP):

- poreikiai, susiję su pasienio regiono srautais (pasienio regiono darbuotojai, eismo spūsčių tarp 
pasienio regiono miestų mažinimas ir turizmo srautų mažinimas naudojant individualius 
automobiliu);

- konkreti paslaugų teikimo spraga arba bendra pasienio regiono problema (pasienio regiono 
mokyklos ir kitos švietimo įstaigos, dokumentų ir diplomų pripažinimas, kalbos barjeras arba 
teisinių ir (arba) administracinių sistemų skirtumai);

 veiksmingumą didinančios PVP:

- geresnis koordinavimas, sprendžiant bendrą problemą ar sprendžiant bendrus interesus 
suvienijant jėgas (taršos mažinimas arba upių ir potvynių valdymas, panašaus lygio sveikatos 
priežiūros ar švietimo paslaugos, mokinių ir studentų įsidarbinimo galimybių didinimas)

- paslaugų apimčių didinimas (kaimyninės šalies gelbėjimo tarnybos, kurios gali būti 
operatyvesnės už šalies gelbėjimo tarnybas)

 efektyvumą didinančios PVP: 

- Teritorinės aprėpties didinimas prisideda prie paslaugų efektyvumo (viešųjų paslaugų 
prieinamumas rečiau apgyvendintose vietovėse gali padidinti periferinių vietovių prieinamumą);

- Sutaupyti išlaidų galima suvienijus jėgas ir kartu teikiant paslaugas. Kartu valdžios institucijos turi 
daugiau išteklių, kad galėtų užtikrinti geresnę paslaugos kokybę, palyginti su atskiru paslaugų 
teikimu.

52



3 prioritetas
Pavyzdžiai ir įkvėpimo šaltiniai

ESPON tikslinė analizė "Tarpvalstybinės viešosios paslaugos" (2019 m.): Gerosios praktikos 
pavyzdžiai:

Dvikalbė Prosenjakovci pradinė mokykla: ši viešoji paslauga tapo tarpvalstybine, nes Vengrijos vaikams, 
gyvenantiems netoli sienos, reikėjo lengvai gauti pradinį išsilavinimą. Kadangi Prosenjakovci dvikalbė 
mokykla įsikūrusi netoli sienos ir joje pamokos vyksta vengrų kalba, ji yra patraukli alternatyva vengrų 
tėvams leisti vaikus mokytis pradinėse klasėse.

Eures Transfronterizo Extremadura-Alentejo: Ispanijos ir Portugalijos pasienio regionų atvejo tyrimas 
(panašios problemos kaip ir LT-PL programos teritorijoje; mažas tankumas, emigracija, mažas 
ekonominis aktyvumas, maža bendrų transporto paslaugų paklausa):
- informavimo, įdarbinimo ir įdarbinimo paslaugos. Stebimi darbuotojų judumo srautai ir tarpvalstybinio 
darbuotojų judumo kliūtys, teikiama informacija darbo ieškantiems asmenims ir darbuotojams ir 
gerinamos jų galimybės naudotis kaimyninės šalies socialinio draudimo sistemomis.

Specialiosios ataskaitos dėl Interreg bendradarbiavimo pavyzdys (Europos Audito Rūmai):

Pasienio regiono policijos padalinių bendradarbiavimas: aštuoni policijos padaliniai dviejuose 
bendradarbiavimo programos regionuose pateikė paraiškas gauti finansavimą, kad galėtų geriau 
koordinuoti kovą su nusikalstamumu, susijusiu su narkotikais. Projekto veikla apėmė narkotikams 
atskleisti skirtos įrangos (pavyzdžiui, spektrometrų) įsigijimą, bendrą policijos patruliavimą, bendrus 
pareigūnų mokymus, įskaitant kalbų mokymą, ir mokytojams bei tėvams skirtas informacines 
kampanijas apie narkotines medžiagas ir naudojamą įrangą. Šis projektas suartino aštuonis policijos 
padalinius ir turėjo tikrą pasienio regiono bendradarbiavimo pobūdį.
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3 prioritetas

Naudingos nuorodos:

https://www.espon.eu/CPS - Espon ataskaita apie pasienio regionų viešąsias paslaugas

https://ec.europa.eu/futurium/en/boder-regions.html - gerosios praktikos pavyzdžiai

https://futurium.ec.europa.eu/en/border-focal-point-network - ekspertų tinklai, įkvepiantys leidiniai

https://keep.eu/ - įgyvendintų projektų duomenų bazė
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Bendrieji 1-ojo kvietimo reikalavimai
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Kvietimo informacija (angl. Guidance note) 

https://lietuva-polska.eu/1-call-for-
proposals

1-ajam kvietimui teikti paraiškas
taikomos konkrečios sąlygos
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• Kvietimo trukmė
• Bendras kvietimo biudžetas
• Galimi prioritetai
• Projektų tipas
• Projekto dydis ir trukmė
• Bendrasis finansavimas
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1-asis kvietimas teikti paraiškas

Kvietimo trukmė Pradžia: 2023 m. sausio 9 d.

Pabaiga: 2023 m. balandžio 28 d., 17.00 

Lietuvos laiku

Bendras kvietimo 

biudžetas (ERPF)

20.691.655,00 eurų

Galimi prioritetai Visi 3 programos prioritetai

Projektų tipas Įprastiniai projektai

Kita
Kompensacija pagrįsti mokėjimai

Paraiškų pateikimas per JEMS
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Prioritetai

Orientacinė 

ERPF parama 

1-ajam 

kvietimui, 

eurais

1 Aplinkos gerovės skatinimas 6.207.496,50

2 Fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės 

skatinimas

10.345.827,50

3 Vietos suinteresuotųjų šalių 

bendradarbiavimo stiprinimas

4.138.331,00

Iš viso: 20.691.655,00
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Pagrindiniai komunikacijos reikalavimai

Projekto partneriai turi iškabinti patvarią lentelę ar stendą, aiškiai
matomą visuomenei, jei projektas apima investicijas į infrastruktūrą, 
darbus ar įrangą ir jei bendros projekto išlaidos viršija 100 000 EUR

Jei bendros projekto išlaidos neviršija 100 000 EUR, projekto 
partneriai turi viešai iškabinti bent vieną ne mažesnio kaip A3 
formato plakatą arba lygiavertį elektroninį stendą (partnerių 
institucijose ar darbų vietose), kuriame būtų pateikta informacija 
apie projektą, pabrėžiant Programos paramą
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PATVARI LENTA = STENDAS
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Sekite mus socialiniuose tinkluose

Prenumeruokite programos
naujienlaiškį

Prisidėkite prie Programos 
iniciatyvų, dalyvaukite renginiuose, 
būkite aktyvūs
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Planavimas

• Atsakingas savo institucijos finansinių galimybių įvertinimas, 
siekiant gauti Programos finansavimą

• Įvertinti esami ir suplanuoti būtini projektui įgyvendinti 
žmogiškieji ištekliai

• Gerai apsvarstytas projekto finansavimo būdas – išlaidų 
kompensavimas

• Atviro kvietimo teikti paraiškas metu nėra numatyta avansinio 
mokėjimo galimybė
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• PERSKAITYTI Programos dokumentus.

• SUSIRASTI partnerį kaimyninėje šalyje Lietuvoje arba Lenkijoje.

• SUTARTI dėl bendrų tikslų ir užduočių, kurias reikės atlikti.

• PARUOŠTI visus dokumentus, kurie turės būti pateikti su paraiška.

• DALYVAUTI mokymuose paramos gavėjams.

• KREIPTIS pagalbos į Programos institucijas, jei kyla klausimų.

• LAIKYTIS terminų, nustatytų kvietime teikti paraiškas.

Patarimai
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Prašome prisiminti
1-ojo kvietimo teikti paraiškas terminą, kuris yra

2023 m. balandžio 28 d. 
17:00 Lietuvos laiku
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Tinkami partneriai

Partnerystė
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Tinkami partneriai

Kiekviename projekte turi dalyvauti bent vienas Lietuvos ir bent vienas
Lenkijos partneris, registruotas ir aktyviai veikiantis Programos
teritorijoje.

Projekte turi dalyvauti partneriai iš abiejų šalių.

Kiekviename projekte turi dalyvauti bent 2 partneriai, bet ne daugiau
kaip 4.

Partneriai, registruoti ne Programos teritorijoje, bet ES teritorijoje, taip
pat gali teikti paraiškas kaip pagrindinis partneris / projekto partneris.
Tačiau tokių partnerių dalyvavimas turi akivaizdžiai prisidėti prie bendro
Programos tikslo įgyvendinimo ir naudos Programos teritorijai.
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Tinkami partneriai

Organizacijos, tinkamos būti pagrindiniu partneriu ir partneriu:

1. Valdžios institucijos (nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos).

2. Lygiaverčiai viešieji subjektai, t. y. juridiniai asmenys, turintys visas žemiau 
nurodytas savybes:

✓įsteigti konkrečiu tikslu – tenkinti bendro intereso poreikius, ir neturintys 
pramoninio arba komercinio pobūdžio,

✓turi juridinio asmens statusą, ir

- Didžiąja dalimi yra finansuojami valstybės, regioninės ar vietos valdžios
institucijų arba kitų viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų lėšomis,
arba

- Kurių valdymą prižiūri minėtos įstaigos, arba

- Turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė
narių yra paskirti valstybės, regioninės ar vietos valdžios institucijų arba
kitų įstaigų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė.

3. Nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos siekiant konkretaus tikslo – tenkinti
bendro intereso poreikius ir neturinčios pramoninio ar komercinio pobūdžio.
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Tinkami partneriai

Tinkamo partnerio tipas Pavyzdžiai

Nacionalinės, regioninės ir vietos
valdžios institucijos ir jų
organizaciniai padaliniai, turintys
juridinio asmens statusą.

- savivaldybių, tarybų, ministerijų administracijos,
- vietos ar regioninės plėtros agentūra, aplinkosaugos agentūra ir kt.

Viešosios teisės reguliuojamos
įstaigos, kaip apibrėžta
Direktyvoje 2014/24/EU dėl
viešųjų pirkimų.

- valstybinės mokyklos ir universitetai,
- mokymo įstaigos,
- kultūros centrai ir kt.

Asociacijos, kurias sudaro viena ar
kelios regioninės ar vietos valdžios
institucijos.

- Savivaldybių asociacijos,
- Euroregionai, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (angl. European 
Grouping of Territorial Cooperation, EGTCs), ir kt. 

Vieno ar kelių viešosios teisės
subjektų sudarytos asociacijos.

- paveldo asociacijos, 
- aplinkos asociacijos ir kt.

Nevyriausybiniai ir pelno
nesiekiantys subjektai, turintys
juridinio asmens statusą ir įsteigti
konkrečiam tikslui – tenkinti
visuotinės svarbos poreikius,
neturintys pramoninio ar
komercinio pobūdžio.

- fondai ir asociacijos, įsteigti kovai su diskriminacija ir skurdo bei socialinės 
atskirties mažinimui,

- socialinės paramos centrai,
- bažnyčios, religinės bendrijos, turinčios juridinio asmens statusą ir įsteigtos

pagal nacionalinę teisę (politinė, religinė veikla nebus finansuojama)
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Partnerystė

Projekto partneriai – organizacijos, tiesiogiai dalyvaujančios rengiant ir
įgyvendinant projektą bei įtrauktos į paraiškos formą

Pagrindinis partneris – kiekvienas projektas paskiria vieną partnerį
pagrindiniu partneriu, kuris:

prisiima visą atsakomybę už viso projekto įgyvendinimą;

veikia kaip jungtis tarp projekto ir programos institucijų, ypač kalbant apie
komunikaciją tarp projekto ir JS;

atsako už paraiškos pateikimą ir koordinuoja projektą visos projekto
partnerystės vardu; tai reiškia, kad Pagrindinis partneris yra atsakingas už
projekto ataskaitų ir dokumentų pateikimą, projekto rezultatų užtikrinimą ir
projekto finansinį valdymą.

Partnerystės sutartis – dokumentas, kuriame apibrėžti bendradarbiavimo
principai, įsipareigojimų ir atsakomybės paskirstymas tarp Pagrindinio
partnerio ir projekto partnerių (Partnerystės sutartis yra paramos sutarties
priedas).

PPs

LP

PA
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Gera partnerystė?

❖ pažinkite vienas kitą, bendrus poreikius ir idėjas; esate partneriai,

ne konkurentai

❖ nuolat bendraukite, tiek planuodami, tiek viso projekto

įgyvendinimo metu

❖ visus sprendimus priimkite kartu

❖ atidžiai susipažinkite su kvietimo teikti paraiškas dokumentais

❖ vykdykite abipusius įsipareigojimus

❖ rodykite iniciatyvą



Biudžeto planavimas
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Bendrieji reikalavimai (1)

ERPF bendrasis 
finansavimas

iki 80 % 

Partnerio įnašas negali būti finansuojamas kitų projektų ar
ES programų lėšomis

Partnerių įnašas
nuo 20 %

Projekto biudžetas
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Bendrieji reikalavimai (2)

Dvigubas finansavimas yra draudžiamas

Turi būti laikomasi patikimo finansų valdymo principo

Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu (išimtis: Parengimo išlaidos ir LT kontrolierių išlaidos)

Išlaidos biudžete turi būti realios (ekonomiškai efektyvios) ir 
subalansuotos kaštų/naudos atžvilgiu
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Pridėtinės vertės mokestis yra tinkamas finansuoti 
(išimtis: projektams kuriems teikiama valstybės pagalba) 

Biudžetas turi būti rengiamas visų partnerių bendrai, koordinuojant 
pagrindiniam partneriui



Išlaidų efektyvumas: 

• išlaidas planuokite atsižvelgiant į komercinius pasiūlymus/rinkos  

analizę (CC4; CC5) 

• naudokite aktualius sąmatinius skaičiavimus (CC6)

Projekto tikslas                             Projekto biudžetas

Patikrinkite, ar planuojamos išlaidos susijusios su planuojamomis 
veiklomis

Turėkite omenyje, kad galite būti paprašyti pagrįsti kainas sąlygų 
pildymo metu – išsaugokite pagrindžiančius dokumentus

Išlaidos turi turėti įtakos projekto rodiklių pasiekimui

75

Praktiniai patarimai (1)



Jei JEMS neužtenka vietos aprašyti išlaidas – naudokite skiltį
„Komentarai“ (angl. “Comments“)
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Pateikite aiškų išlaidų  detalizavimą – išlaidos suplanuotos biudžeto 
eilutėje turi būti aiškiai identifikuojamos  (nurodytos perkamos 
paslaugos, įrangos elementai ir t.t.)

Apvalinkite skaičius (pvz. 100,68 EUR = 101 EUR)

Atsižvelkite į tai, kokie viešieji pirkimai bus reikalingi (CC4-CC6) -
atitinkamai suformuokite biudžeto eilutes

Praktiniai patarimai (2)



Finansinių srautų 
planavimas

Atidžiai įvertinkite savo finansines galimybes ir pinigų 
srautus

Naujiena!
Greitesnis dalies 

išlaidų 
(70 % patirtų  ERPF 

išlaidų) 
kompensavimas 

Pilnas 
kompensavimas

tik po visų 
nacionalinių ir 

Programos 
(JS/VI) 

patikrinimų

ES bendrafinan-
savimas –
tik išlaidų 

kompensavimo 
būdu

Planuokite apmokėti 100 % išlaidų, 
nes išlaidų kompensavimas užtruks

Taikomas 6 mėnesių ataskaitinis laikotarpis!
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Išlaidos kompensuojamos Pagrindiniam partneriui, kuris 
atitinkamai paskirsto gautą sumą kitiems Partneriams 
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Išlaidų kategorijos

CC1 Personalo išlaidos

CC2 Biuro ir administracinės išlaidos

CC3 Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos

CC4 Išorės ekspertų ir paslaugų išlaidos

CC5 Įrangos išlaidos

CC6 Infrastruktūros ir darbų išlaidos

Parengimo išlaidos nepriklauso nei vienai išlaidų 
kategorijai ir turi būti suplanuotos Paraiškos E1 dalyje



Supaprastintas išlaidų 
apmokėjimas

(SCOs) 

SCOs
Fiksuotoji suma ir 
fiksuotoji norma

Mažesnė
administracinė 

našta

Nereikia pateikti išlaidas pagrindžiančių dokumentų (PVM 
sąskaitų faktūrų, apmokėjimo įrodymų ir t.t.)

Automatiškai apskaičiuojama Paraiškoje JEMS ir vėliau teikiant 
ataskaitas 

Pasikeičiant tiesioginėms išlaidoms                koreguojamos 
išlaidos apskaičiuotos pagal fiksuotąją normą
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SCOs –
Parengimo išlaidos (1)
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Finansiniai dokumentai neteikiami



SCOs –
Parengimo išlaidos (2)

Suma skiriama padengti visų projekto
paramos gavėjų išlaidoms, susijusioms su paraiškos 

parengimu: kelionių, apgyvendinimo, komandiruočių, 
maitinimo, vertimo ir renginių organizavimo išlaidos 

partnerių susitikimo metu

Nepamirškite:
• įtraukti į biudžetą
• paruošti ir išsaugoti susitikimo darbotvarkes,  

dalyvių sąrašus ir pan.
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SCOs -

CC1 Personalo 
išlaidos

Nėra galimybės personalo išlaidas planuoti ir 
deklaruoti  kaip tiesiogines išlaidas 

Nesuplanuojant personalo išlaidų  (CC1), mokėjimai
CC2 ir CC3 yra negalimi

–)

Fiksuotoji norma 
Personalo išlaidoms

10 % nuo 
tiesioginių išlaidų

(4-6 išlaidų 
kategorijos)

82



SCOs-
CC2 Biuro ir 

administracinės
išlaidos (1)

Galimybė pasirinkti 0 EUR išlaidų deklaravimą

Šių išlaidų negalima deklaruoti kitose kategorijose

Fiksuotoji norma 
biuro ir 

administracinėms
išlaidoms

15 % nuo tinkamų 
Personalo išlaidų
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SCOs-
CC2 Biuro ir administracinės 

išlaidos (2)

• Skirtos padengti projekto partnerio veiklos ir administracines
išlaidas

• Pagalbinės išlaidos vykdant projekto veiklas

Tinkamų finansuoti išlaidų 
pavyzdžiai:
•Biuro nuoma
•IT sistemų palaikymas
•Raštinės reikmenys
•Paramą gaunančioje 
organizacijoje vykdoma 
bendroji apskaita
•Archyvavimas
•Apsauga
•Mokesčiai už komunalinės 
paslaugos (pvz. elektros, 
šildymo, vandens)
•Priežiūra, valymas ir 
remontas

• Kai kurie banko 
mokesčiai, įskaitant 
mokesčius už 
tarptautines finansines 
operacijas

• Ryšių išlaidos (pvz.,
išlaidos už telefoną, 
internetą, pašto 
paslaugas, vizitines 
korteles)

• ......

Daugiau 
pavyzdžių 

rasite 
Programos 

vadove (II.4.3.)
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SCOs –
CC3 Kelionės ir 

apgyvendinimo išlaidos

Fiksuotoji norma 
kelionės ir 

apgyvendinimo 
išlaidoms

10 % nuo 
personalo išlaidų

Tik projekto partnerio darbuotojų išlaidos, kai:
• jos yra tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis
• būtinos projekto administravimui (dalyvavimas projekto 
administravimo grupės veiklose, susitikimuose su Programą 
administruojančiomis institucijomis, seminaruose ir pan.

Galimybė pasirinkti 0 EUR išlaidų 
deklaravimą

Tinkamos finansuoti išlaidos:
• Kelionių išlaidos (pvz., bilietai, kelionės ir automobilio draudimas,
kuras, automobilio rida, rinkliavos ir mokesčiai už automobilių
stovėjimą)
• Maitinimo išlaidos 
• Apgyvendinimo išlaidos 
• Dienpinigiai
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CC4
Išorės ekspertų ir 

paslaugų išlaidos (1)

Išorės ekspertų ir paslaugų teikėjų išlaidos
veiklų, susijusių su projekto rezultatų
pasiekimu, vykdymui

Mokėjimai išorės paslaugų teikėjams turi būti atliekami
vadovaujantis sutartimis arba rašytiniais susitarimais, taip pat išorės
paslaugų teikėjų išrašytomis sąskaitomis/sąskaitomis faktūromis

Išorės ekspertų ir paslaugų išlaidos, susijusios su infrastruktūros
kūrimu ir darbais, turėtų būti įtrauktos į šią išlaidų kategoriją

Projekto partneriai ir jų darbuotojai negali būti 
samdomi kaip išorės ekspertai
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CC4
Išorės ekspertų ir 

paslaugų išlaidos (2)

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Daugiau 
pavyzdžių 

rasite 
Programos 

vadove (II.4.3.)

Mokymai

Tikslinės grupės 
kelionių ir 

apgyvendinimo 
išlaidos

Paslaugos, 
susijusios su 
renginių ar 
susitikimų 

organizavimu
(nuoma, maitinimo 

vertimo ir pan. 
išlaidos)

IT ir interneto 
tinklalapio 

kūrimas, keitimai 
ir atnaujinimai 

Reklamos, 
informavimo, 

viešinimo 
paslaugos 

susijusios su 
įgyvendinamu 

projektu

Tyrimai ir studijos

Infrastruktūros ir 
kito ilgalaikio turto 
draudimas projekto 

įgyvendinimo 
laikotarpiu

Kitos paslaugos, 
reikalingos projektui 

įgyvendinti...
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Praktiniai patarimai CC4

88

Išorės ekspertų (kelionės ir apgyvendinimo) išlaidos turi būti 
numatytos paslaugų sutartyje

Renginių dalyvių (pvz., mokymų dalyvių) kelionių ir apgyvendinimo 
išlaidos turėtų būti įtrauktos į CC4 

Lektorių (kai jie yra partnerio darbuotojai), partnerių darbuotojų, 
kaip renginio koordinatorių, kelionių ir apgyvendinimo išlaidos 
turėtų būti padengiamos iš CC3



CC5
Įrangos išlaidos (1)

• Biuro įranga
• Kompiuterinė ir programinė įranga 
• Baldai ir įrenginiai
• Laboratorinė įranga 
• Mašinos ir priemonės
• Įrankiai arba prietaisai 
• Transporto priemonės tinkamos tik tuo atveju, jei jos 

eksploatuojamos ir naudojamos tik pagrindiniam projekto tikslui 
pasiekti

• Kita speciali įranga, būtina projektui įgyvendinti

• Įrangos įsigijimo, nuomos ar lizingo išlaidos

• būtinos įgyvendinti projekto veiklas

• būtinumas (funkcionalumas ir kiekis) turi būti pagrįstas 
paraiškoje
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CC5
Įrangos išlaidos (2)

Nuosavybė ir naudojimo būdas (tikslinės grupės naudai)
negali būti keičiami 5 metus po galutinio projekto išlaidų
apmokėjimo (išskyrus atvejus, kai pagal nacionalinę teisę
nusidėvėjimo laikotarpis yra trumpesnis)

Projekto tikslams naudojamos įrangos eksploatavimo ir
aptarnavimo išlaidos yra tinkamos finansuoti

Lizingo atveju galutinė nuosavybė turėtų priklausyti projekto

partneriui. Lizingo laikotarpis turėtų neviršyti projekto

įgyvendinimo trukmės

Įrangos negalima įsigyti ir išsinuomoti iš kito projekto partnerio
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Praktiniai patarimai CC5

Nėra konkrečių apribojimų, susijusių su įsigyjamos įrangos tipu

Įrangos poreikis turi būti pagrįstas
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Turi būti įrodytas ryšys su projekto produktų ir rezultatų pasiekimu



CC6 
Infrastruktūros ir 
darbų išlaidos (1)

Tinkamos finansuoti išlaidos:

• statybinės medžiagos
• darbo jėga 
• specializuotos intervencinės priemonės (pvz.,   

dirvožemio valymas, išminavimas ir kt.)
• žemės pirkimas už sumą, neviršijančią 10 % visų tinkamų  

finansuoti investicijų į atitinkamą infrastruktūrą ir darbus   
išlaidų. Apleistoms teritorijoms ir toms, kurios anksčiau buvo naudojamos

pramoniniais tikslais ir kuriose yra pastatų, ši riba padidinama iki 15 %

• statybos leidimai (išskyrus tuos, kurie turi būti pateikti
kartu su paraiška/sąlygų pildymo etape)

Visos kitos netiesioginės su infrastruktūra ir darbais susijusios
išlaidos (techninė/projekto vykdymo priežiūra, įrangos
įsigijimas ir t. t.) turi būti įtrauktos į kitas kategorijas - CC4; CC5
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CC6 
Infrastruktūros ir darbų 

išlaidos (2)

Nuosavybė ir naudojimo būdas negali būti keičiami 5 metus 
po galutinio projekto išlaidų apmokėjimo

Infrastruktūros ir statybos darbai: 
•būtini projekto rezultatų pasiekimui

•aiškiai aprašyti paraiškoje 
• turi būti nukreipti į Programos teritorijos

vystymosi gerinimą
• teritorinio bendradarbiavimo aspektas ir pridėtinė 

vertė turi būti akivaizdūs
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CC6 
Infrastruktūros ir darbų 

išlaidos (3)

Paraiškos teikimo etape pateikite 
trumpą infrastruktūros darbų apimties ir vertės aprašymą 

(ne daugiau kaip vienas A4 formato puslapis) 
kartu su supaprastintu brėžiniu, iliustruojančiu darbus

Papildomų dokumentų, paraiškoje pateiktai informacijai pagrįsti, 
bus prašoma sąlygų pildymo metu 

Visų reikalaujamų dokumentų pateikimo terminas – 2 mėnesiai 
nuo pranešimo apie projekto patvirtinimą dienos 

Jei partneriai jau turi dokumentus, juos galima pateikti kartu su 
paraiška
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Rengdami dokumentaciją laikykitės nacionalinių teisės aktų 

reikalavimų!



CC6 
Infrastruktūros ir darbų 

išlaidos (4)
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• Nuosavybės dokumentai, žemės ar patalpų nuomos dokumentai, nuomos 

sutartys (planuojamo projekto trukmei ir projekto tęstinumo laikotarpiui)

• Darbų sąmatos

• Paprastojo remonto atveju, jeigu techninis projektas nėra reikalingas – pakanka 

trumpo aprašymo, pateikto su paraiška

• Statybos darbų techninis projektas (visos galimos rūšys pagal nacionalinę 

teisę), parengtas pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus, kartu su 

✓ galiojančiu Statybos leidimu

✓ kitų institucijų (veikiančių kultūros paveldo, aplinkos apsaugos srityje ir t. t.) 

leidimai, kurių reikalaujama pagal nacionalinius teisės aktus

✓Poveikio aplinkai vertinimas (jei to reikalaujama pagal nacionalinę teisę)

Rengdami dokumentaciją laikykitės nacionalinių teisės aktų 

reikalavimų!



Netinkamos 
finansuoti išlaidos (1)

Netinkamų finansuoti išlaidų pavyzdžiai:

▪ ne projekto įgyvendinimo laikotarpiu patirtos ir/ar
apmokėtos išlaidos (išskyrus LT Kontrolierių išlaidas, kurios
patirtos ir apmokėtos po projekto užbaigimo iki galutinės
ataskaitos pateikimo datos)

▪ kelių tiesimas

▪ darbų techninio projekto rengimo išlaidos

▪ išlaidos, susijusios su religinėmis ar politinėmis veiklomis

▪ išlaidos dovanoms (projekto viešinimo  priemonės nelaikomos dovanomis, jei 

jos išplatinamos visiems dalyviams)

▪ su valiutos kurso svyravimu susijusios išlaidos

▪mokesčiai už nacionalines finansines operacijas

Daugiau 
pavyzdžių 

rasite 
Programos 

vadove (II.4.3.)
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Netinkamos
finansuoti išlaidos (2)

▪ Partnerių organizacijų darbuotojų, kaip išorės 
ekspertų, samdymas

▪ sutartyse nenumatyti avansiniai mokėjimai

▪ projekto logotipų ar kitų dizaino elementų kūrimas

▪ įnašas natūra („in-kind“)

▪ projekto organizuojamų renginių dalyvių kelionės ir
apgyvendinimo išlaidos, jei dalyviai neprisideda prie
projekto rezultatų pasiekimo

▪ konsultavimo mokesčiai ar kitos paslaugos, teikiamos tarp
partnerių

Daugiau 
pavyzdžių 

rasite 
Programos 

vadove (II.4.3.)
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Paraiškų teikimas
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Paraiškų teikimas

Internetinė svetainė: https://jems.lietuva-
polska.eu

 susikūrę paskyrą, patvirtinkite el. paštą→
patikrinkite spam dėžutę

Dėl JEMS rašykite mums jems@lietuva-
polska.eu

Susiraskite JEMS paraiškos formos pildymo 
vadovą:
JEMS paraiškos forma
JEMS paraiškos formos pildymo vadovas

Privalomi laukai pažymėti žvaigždute* 

Ženklų limitas teksto langeliuose

Išsaugokite pakeitimus!
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Tam, kad pasikeistumėte slaptažodį,
spauskite ant savo el. pašto viršutinėje 
juostoje

Jūsų vaizdas: Dashboard, My 
applications, Call List

Galite pateikti daugiau nei vieną 
paraišką

Paraiškos ID numeris priskiriamas 
automatiškai

DRAFT statusas – Paraiškos forma gali
būti redaguojama

Po to, kai pateikta „SUBMITTED“, jokie
keitimai negalimi!

Paraiškų teikimas
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Paraiškos forma pateikiama 
angliškai

Partnerių duomenys, motyvacija, 
biudžetas→ Partnerių apžvalga

Patikra prieš pateikiant paraišką 

Paraišką eksportuokite iš 
sistemos→paraiška.pdf ir biudžetas 
excel formatu

Pildykite paraišką kartu su 
partneriais

Paraiškų teikimas
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Paraiškų teikimas

Biudžetas kuriamas kiekvienam 
partneriui atskirai

Įsitikinkite, kad matote visą lentelę!
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Paraiškų teikimas

Užpildykite bendrąjį finansavimą 
kiekvienam partneriui atskirai

„Preparation 
costs“
pasirenkami E.
dalyje!
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Paraiškų teikimas

Veiksmų logika



Paraiškų teikimas
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Programos
prioritetas

Programos
konkretusis 

tikslas

Programos
rezultatai

Galimų veiklų 
aprašymas

Programos
produkto 
rodikliai

PROGRAMA PROJEKTAS

Projekto 
bendrasis 

tikslas

Projekto 
rezultatai

Projekto 
pagrindinis 

tikslas

Projekto 
produkto 
rodikliai

Projekto darbo 
planas

Work package
Veiklos

Produktai (Deliverables)
Tvarkaraštis

Veiksmų eiga



Paraiškų teikimas

 Priedai, teikiami su paraiška:

- Projekto Deklaracija;

- Partnerio Deklaracija;

- Įgaliojimas pasirašyti dokumentus;

- Deklaracija dėl lygių galimybių (tik Lenkijos partneriams); 

- Investicijas pagrindžiantys dokumentai:

• minimaliai: trumpas techninis aprašymas ir investicijų poreikio 
pagrindimas (ne daugiau kaip vienas A4 formato puslapis) su 
supaprastinta darbų projekto iliustracija;

• Pilnas dokumentų komplektas gali būti pateiktas su paraiška ar 
vėliausiai per du mėnesius nuo projekto patvirtinimo!

 Priedai:

- pageidautini PDF failai, maksimalus failo dydis 50 Mb.

- vertinsime tik informaciją, pateiktą JEMS paraiškos formoje, ir privalomus priedus.

- jokia papildomuose prieduose pateikta informacija nebus vertinama. Papildomus priedus
galima pridėti tik išimtiniais atvejais ir iš anksto susitarus su JS.
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Vertinimas ir atrankos 
procedūra

Dviejų etapų  vertinimas: 

- Tinkamumo vertinimas

- Kokybės vertinimas

Programos vadovo III.3.3. dalyje nurodyti orientaciniai kriterijai! 
Kriterijai yra susiję su JEMS paraiškos forma!

Stebėsenos komiteto nariai, atlikdami strateginio poveikio vertinimą, skirs 
papildomus balus projektams, kurie suteikia didžiausią pridėtinę vertę 
programos teritorijai.

1 kvietimas teikti 
paraiškas

Tinkamumo ir kokybės 
vertinimas

Stebėsenos komiteto narių 
strateginio poveikio 

vertinimas

Stebėsenos komiteto 
sprendimas dėl 

atrinktų projektų

Terminas: 
2023-04-28 17:00

Gegužė – rugpjūtis, 2023 m.

Sąlygų įvykdymas

Rugsėjis, 2023 m. Rugsėjo 26-28 d. 2023 m. Spalis – lapkritis, 2023 m.

PRELIMINARUS TVARKARAŠTIS
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PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS

BALANDŽIO 28 D. 2023 M.
17:00 (Lietuvos laiku)

Paraiškos turi būti pateiktos internetu per JEMS sistemą

Įsitikinkite, kad atitinkate 1-ojo kvietimo teikti paraiškas reikalavimus

Kalbėkitės su partneriu - pažinkite vienas kitą – pasitikėjimas svarbu!

Įsitikinkite, kad paraiška aiškiai parašyta visiems  – ir tiems, kurie projektą įgyvendins!

Geras projektas nebūtinai turi būti sudėtingas!

Susisiekite su mumis!☺
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