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BENDRA INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ



TERITORIJA

➢ Projektų veiklos turi 
būti įgyvendintos 
Programos tinkamoje
teritorijoje. 

➢ Veiklos ne Programos 
teritorijoje gali būti 
įgyvendintos tik 
išskirtiniais atvejais.



Programos finansavimas

Bendras Programos biudžetas: 27 214 170 EUR

ES finansavimas: 17 008 856 EUR

Bendras finansavimas (10 %): 1 700 886 EUR

Rusijos Federacijos finansavimas: 8 504 428 EUR

Projektams skirtos lėšos: 23 557 266 EUR

Šiame kvietime
teikti paraiškas

projektams
finansuoti iš viso

preliminariai skirta
10 000 000 EUR



Programos valdymo struktūra

JUNGTINIS STEBĖSENOS 
KOMITETAS(JSK)

VALDYMO INSTITUCIJA (VI) 

NACIONALINĖS 
INSTITUCIJOS

(NI)

UŽ KONTROLĘ 
ATSAKINGI 

INFORMACINIAI 
CENTRAI

JUNGTINIS 
TECHNINIS 
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PADALINYS 
(RUSIJOJE)

AUDITO 
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(AI)
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Teminiai tikslai (TT):

TT1 Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo 

išsaugojimas

TT2 Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu

TT3 Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu 

stiprinimas

TT4 Valstybinių sienų valdymo ir sienų apsaugos, 

mobilumo ir migracijos valdymo gerinimas



TT1 Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas

Prioritetas: 
Istorinio ir gamtos paveldo atkūrimas ir pritaikymas, kultūros, kultūrinių tinklų kūrimo ir 
turizmo plėtros skatinimas

Tikslai:

1. atkurti BPS regiono istorinį, gamtos ir kultūros paveldą ir jį pritaikyti turizmo plėtrai;

2. skatinti vietos bendruomenių kultūrinį bendradarbiavimą, remti tradicinius amatus ir 
papročius.

Finansavimas: 6 859 908,95 EUR



TT2 Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu

Prioritetas: 
Socialinės įtraukties skatinimas ir bendradarbiavimas BPS regione gerinant sveikatos 
priežiūros, socialines ir švietimo paslaugas bei vietos bendruomenės iniciatyvų 
rėmimas

Tikslas:

Formuoti bendrą požiūrį ir bendrus sprendimus, siekiant pasienio regionuose didinti 
socialinę įtrauktį, užimtumą, sveikatą ir kovoti su skurdu

Finansavimas: 4 869 043,13 EUR



TT3 Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu 
stiprinimas

Prioritetas: 
Bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų skatinimas ir vietos bendruomenių 
stiprinimas

Tikslas:

Remti žmonių tarpusavio bendradarbiavimo veiklą ir bendras vietos ir regioninių 
bendruomenių iniciatyvas, skirtas kurti bendravimo tradicijas ir kultūrą, stiprinti vietos 
ryšius ir abipusį supratimą, didinti vietos bendruomenių galimybes teikti 
bendruomenines paslaugas ir pan.

Finansavimas: 5 364 948,20 EUR



TT4 Valstybinių sienų valdymo ir sienų apsaugos, mobilumo ir 
migracijos valdymo gerinimas

Prioritetas: 
Efektyvaus sienos kirtimo proceso užtikrinimas

Tikslas:

Didinti pasienio kontrolės ir muitinės procedūrų skaidrumą ir efektyvumą, bei 
sutrumpinti sienos kirtimo formalumų atlikimo laiką siekiant greičiau bei saugiau kirsti 
sieną

Finansavimas: 6 463 365,28 EUR



NEREMIAMI PROJEKTAI IR VEIKLA

Projektai, kurie nedarys akivaizdaus teigiamo poveikio ir neduos akivaizdžios

naudos BPS, taip pat tie, kurie neprisidės prie ES ir Rusijos Federacijos strategijų

bei Programos, negaus finansavimo pagal šią Programą. Pavyzdžiai yra tokie:

➢ projektai arba veikla, kurių artimiausio laikotarpio tikslas yra komercinis arba 

siekiantis pelno, ir veikla, kuri gali būti laikoma valstybės pagalba;

➢ projektai ar veikla, susiję vien arba visų pirma su individualaus dalyvavimo 

praktiniuose seminaruose, seminaruose, konferencijose, kongresuose ir kt. rėmimu;

➢ projektai ar veikla, susiję vien ar daugiausia su stipendijomis individualioms 

studijoms ar mokymo kursams;

➢ politinio, ideologinio ar religinio pobūdžio veikla;

➢ grynai akademinė ir į mokslinius tyrimus orientuota veikla;

➢ projektai, kuriais siekiama tik parengti galimybių studijas ir techninius dokumentus;

➢ veikla, kuri jau finansuojama pagal kitas ES iniciatyvas, kitų pagalbos teikėjų ar iš 

viešojo sektoriaus šaltinių;

➢ paramos teikimas antriniams paramos gavėjams, suprantamas kaip gauto 

Programos finansavimo teikimas trečiosioms šalims.



Programos finansavimo dalis

90 %

Projekto partnerių lėšų dalis

10 %

Projekto biudžetas 

Minimalus projekto dydis

Ne mažesnis kaip 100 000

EUR Programos finansavimas

Maksimalus projekto dydis

Ne didesnis kaip 1 000 000

EUR Programos finansavimas

Projekto dydis

Projekto trukmė

Ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai

Integruoti projektai Simetriniai projektai

Projektų tipai



KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS?

➢ Tinkami pareiškėjai (Pagrindinis paramos gavėjas ir paramos gavėjai):

➢ Nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos;

➢ Viešosios teisės reglamentuojami subjektai, asociacijos, sudarytos iš vienos ar 

daugiau tokių institucijų arba vieno ar daugiau tokių viešosios teisės 

reglamentuojamų subjektų, kurie:

o įsteigti konkrečiu tikslu – tenkinti viešojo intereso poreikius ir kurie nėra 

pramoninio arba komercinio pobūdžio,

o turi juridinio asmens statusą ir 

o didžiąja dalimi finansuojami valstybės, regioninės ar vietos valdžios institucijų ar 

kitų įstaigų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė; arba kurių valdymą prižiūri 

šios institucijos; 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.



KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS? (II)

➢ Tinkami pareiškėjai (Pagrindinis paramos gavėjas ir paramos gavėjai):

➢ Nevalstybiniai subjektai (kurie įsteigti siekiant konkretaus tikslo – tenkinti viešojo 

intereso poreikius ir kurie nėra pramoninio arba komercinio pobūdžio ir turi 

juridinio asmens statusą):

o nevyriausybinės organizacijos;

o vietos piliečių grupės, bendruomenės, viešosios įstaigos (tik Lietuvos paramos 

gavėjų atveju);

o vietos organizacijos (įskaitant tinklus), dalyvaujančios decentralizuoto regioninio 

bendradarbiavimo ir integracijos veikloje; 

o moterų ir jaunimo organizacijos, mokymo, kultūros, mokslinių tyrimų ir mokslo 

organizacijos; 

o universitetai; 

o tarpvalstybinės asociacijos, nevyriausybinės asociacijos ir nepriklausomi fondai;

o tarptautinės organizacijos, vykdančios veiklą per savo atstovybes Programos 

įgyvendinimo teritorijoje;

o Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė.



KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS? (III)

Be to, projektų paramos gavėjais, veikiančiais ne kaip 

pagrindiniai paramos gavėjai, gali būti:

➢ lygiaverčiai viešieji subjektai, kurie yra bet kokie viešosios arba privatinės teisės 

reglamentuojami juridiniai asmenys:

o kurie įsteigti konkrečiu tikslu – tenkinti viešojo intereso poreikius ir kurie iš 

dalies yra pramoninio arba komercinio pobūdžio, 

o kurie turi juridinio asmens statusą, ir 

o kurie didžiąja dalimi yra finansuojami valstybės, regioninės ar vietos valdžios 

institucijų arba kitų viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų lėšomis; 

o arba kurių valdymą prižiūri minėtos įstaigos, 

o 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.



KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS? (IV)

➢ Pagrindinis paramos gavėjas ir paramos gavėjai turi būti įsikūrę (įregistruoti arba 

turintys registruotą veikiančią atstovybę) reikalavimus atitinkančioje Programos 

teritorijoje.

➢ Pagrindinis paramos gavėjas turi būti įsteigtas ne vėliau kaip prieš 3 metus ar 

anksčiau iki šio kvietimo teikti paraiškas paskelbimo.

➢ Kiekvienas iš paramos gavėjų turi būti įsteigtas ne vėliau kaip prieš 1 metus ar 

anksčiau iki šio kvietimo teikti paraiškas paskelbimo.

Svarbu: Pagrindinis paramos gavėjas negali gauti Programos finansavimo 

daugiau nei 1 projektui pagal atitinkamą teminį tikslą.



REIKALAVIMAI PARTNERYSTEI

BENDRADARBIAVIMO KRITERIJAI (TURI BŪTI TENKINAMI BENT 3):

2 privalomi

Aktyvus bendradarbiavimas                       
rengiant projekto paraišką 

Aktyvus bendradarbiavimas               
įgyvendinant projektą 

1 pasirenkamas

Bendradarbiavimas skiriant  
žmogiškuosius išteklius 

Bendradarbiavimas skiriant         
finansinius išteklius 

Ne mažiau kaip 2 
paramos gavėjai

Ne daugiau kaip 6 
paramos gavėjai

Bent viena organizacija iš 
Rusijos

Bent viena organizacija iš 
Lietuvos



Projektų paraiškų laukiame iki 

2018 m. balandžio 10 d. 


