INTERREG V-A PIETŲ BALTIJOS
BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

2015 m. rugsėjo 23 d. Europos Komisija patvirtino programą.
Programos teritorija
Vokietijoje – Meklenburgo-Pomeranijos sritys (žemės): šiaurės vakarų Meklenburgas, Rostokas,
Pomeranijos-Riugenas, Pomeranijos-Greifsvaldas, ir į sritis nepatenkantys miestai (žemėms
nepriklausantys miestai): Rostokas;
Danijoje – Bornholmo regiono savivaldybė ir Zelandijos regionas (subregionai: rytų, vakarų ir pietų
Zelandija);
Švedijoje – Kalmaro, Blekingės, Skonės ir Kronobergo apskritys;
Lietuvoje – Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskritys;
Lenkijoje – subregionai: Ščečino miestas, Ščečino regionas, Stargardas, Košalinas, Slupskas,
Starogardas, Gdanskas, Trojmiejskas ir Elblaskas.

Programos vadovaujanti institucija yra Lenkijos Respublikos investicijų ir ekonominės plėtros
ministerija, kuri programai administruoti įsteigė Jungtinį sekretoriatą Gdanske. Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerija 2015 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 520
yra paskirta programą koordinuojančia institucija Lietuvoje, o VšĮ „Jungtinis techninis sekretoriatas“
pavesta atlikti programos informacinio biuro funkcijas Lietuvoje. Nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. jame
dirba informacijos viešinimo specialistas.
Programai skirti 82 978 784,00 EUR iš Europos
Lietuvos indėlis yra 2 400 000,00 EUR
regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų
Lietuvos įnašas yra 47 973,36 EUR
Techninei pagalbai skirti 4 978 727,00 EUR iš
2016–2019 m. Lietuva sumokėjo 38 446,05
ERPF lėšų
EUR
Projektams skirti 78 000 057,00 EUR iš ERPF lėšų
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Išsamesnė informacija apie programą https://southbaltic.eu//.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGA
89 projektams įgyvendinti paskirta 78 mln. eurų ERPF lėšų (100 proc. programos lėšų, skirtų
projektams). Šie projektai atrinkti finansuoti iš 155 pateiktų projektinių paraiškų.
69 projektuose dalyvaujantys 108 partneriai (10 pagrindinių projektų partnerių) yra Lietuvos
institucijos. Lietuvos partneriams tenka apie 12 mln. eurų ERPF lėšų.
Lietuvos partnerių dalyvavimas projektuose
Regionas

Lietuvos partnerių skaičius (iš jų
pagrindinių partnerių)

Lietuvos partneriams paskirstyta
ERPF lėšų mln. EUR

Klaipėda

31 (85)

10,02

Telšiai

9 (15)

1,5

Tauragė

2 (2)

0,2

Vilnius

3 (4)

0,41

Kaunas

2 (2)

0,34

Iš viso

108 (10)

12,49

Programos projektai pagal kvietimus*

Kvietimai

1 atviras kvietimas
2015-11-02–2015-12-18
Patvirtinta
2016-04-26/27
2 atviras kvietimas
2016-05-09–2016-06-17
Patvirtinta
2016-10-11/12
3 atviras kvietimas
2016-11-02–2016-12-16
Patvirtinta
2017-05-16/17

27

10

10

11,4

LT
partneriams
tenkanti
ERPF lėšų
dalis mln.
EUR
2,00

23

12

12

13,6

1,70

24

12

12

17,3

2,78

Gautų
paraiškų
skaičius

Patvirtintų
paraiškų
skaičius

Paramos
sutarčių
skaičius

ERPF suma
pagal
patvirtintas
paraiškas
mln. EUR

3
4 atviras kvietimas
20
11
11
10,6
1,47
2017-05-22–2017-06-30
Patvirtinta
2017-11-08/09
5 atviras kvietimas
13
10
10
15,07
2,47
2017-11-13–2017-12-20
Patvirtinta
2018-04-24/25
6 atviras kvietimas
16
9
0
8,88
1,96
2018-10-01–2018-12-18
Patvirtinta
2019-05-15/16
1 „Seed Money“
21
19 (iš jų 2
17
0,58
0,09
kvietimas
projektai
2016-05-31–2016-06-17
atsisakė
Patvirtinta
vykdymo)
2016-07-11–2016-07-29
(rašytinė procedūra)
2 „Seed Money“
11
8
8
0,26
0,06
kvietimas
2017-01-10–2017-01-31
Patvirtinta
2017-02-22–2017-03-08
(rašytinė procedūra)
Iš viso
155
91
89
78
12
* Šaltinis – 2018 m. programos įgyvendinimo ataskaita ir programos stebėsenos komitetų posėdžių
medžiaga.
Programos finansinė informacija pagal prioritetus (iki 2018-12-31)*

Prioritetas

Programoje
numatytos
ERPF lėšos
EUR

Patvirtintų
projektų
skaičius**

Iki 2018-1231
išmokėta /
deklaruota
ERPF lėšų
suma EUR

98,51
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2 440 394,87

88,48

34

6 830 755,20

Paskirstytos Paskirstymo
ERPF lėšos
procentas
EUR**
(%)**

I. Tarptautinio
aktyvumo ir
inovacinių gebėjimų
stiprinimas Pietų
9 972 000,72 9 823 594,83
Baltijos mėlynosios
ir žaliosios
ekonomikos srityse
II. Pietų Baltijos
regiono aplinkos ir
39 773 702,97 35 192 548,00
kultūros potencialo
panaudojimas

4
mėlynajam ir
žaliajam augimui
III. Tarpvalstybinių
ryšių stiprinimas
siekiant sukurti
gerai
15 789 000,33 12 713 967,20
80,52
13
1 136 156,82
funkcionuojančią
mėlynojo ir žaliojo
transporto sritį
IV. Žmogiškųjų
išteklių gebėjimų
mėlynosios ir
8 309 999,79 7 180 604,94
86,41
10
1 343 935,35
žaliosios
ekonomikos srityse
stiprinimas
V. Pietų Baltijos
regiono veikėjų
bendradarbiavimo
gebėjimų
4 155 354,27 3 845 375,95
92,54
11
996 023,89
stiprinimas
mėlynajam ir
žaliajam augimui
VI. TECHNINĖ
4 978 727,25
–
–
–
1 624 339,47
PARAMA
Iš viso
82 978 785,33 68 756 090,91
88,15
80
14 371 605,60
* Šaltinis – 2018 m. programos įgyvendinimo ataskaita ir programos stebėsenos komitetų posėdžių
medžiaga.
** PASTABA. Duomenys pateikti be 6-ojo kvietimo metu patvirtintų projektų, o paskirstytos ERPF
lėšos skaičiuojamos taikant 83 proc. finansavimą (pagal 2019 m. gegužės 15-16 d. stebėsenos
komiteto priimtą sprendimą dėl ERPF lėšų programos projektams skiriamo procento didinimo nuo
81 iki 83 proc. ir atitinkamo programos pakeitimo derinimo su Europos Komisija).
Lietuvos partneriai aktyviai dalyvauja įgyvendinant programos projektus:
Šešių atvirų kvietimų metu patvirtintuose 54-iuose projektuose dalyvauja 90 Lietuvos partnerių, jiems
skirta 12 mln. eurų ERPF lėšų. Iki 2018 m. pabaigos yra baigtas vykdyti vienas 1-ojo atviro kvietimo
projektas Let's do it, kuriame Lietuvos partneriai – Gargždų „Minijos“ progimnazija ir Klaipėdos
Sendvario progimnazija – bendradarbiaudami su partneriais iš Danijos, Švedijos, Vokietijos ir
Lenkijos, stiprino dalyvavimo tarptautinių mainų programose gebėjimus. Buvo parengta koncepcija
tarptautiniam mokyklų bendradarbiavimui stiprinti ir mokyklų mikroklimato apsaugai užtikrinti,
organizuotos bendros stovyklos mokiniams, mokymai mokytojams ir kt.
2019 m. gegužės 15-16 d. programos stebėsenos komitetas pritarė devyniems 6-ojo kvietimo metu
programai pateiktiems ir vertintojų kokybiškais ir atitinkančiais programos reikalavimus ir tikslus
pripažintiems projektams. Jiems iš viso skirta 8 877 224,74 euro ERPF lėšų. 14 Lietuvos partnerių
dalyvauja patvirtintuose projektuose, jiems skirta 22 proc. ERPF lėšų (1 961 489,05 euro) nuo 6-ojo
kvietimo metu patvirtintos visos ERPF lėšų sumos. AquaVIP projektui vadovaus VšĮ Klaipėdos
mokslo ir technologijų parkas – vykdys pagrindinio partnerio funkcijas.
Patvirtinti 6-ojo kvietimo projektai:
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❖ Projekte BSAM institucijos iš Švedijos, Lenkijos ir Lietuvos (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
ir Klaipėdos universitetas) sieks sustiprinti energijos naudojimo efektyvumą – projekto
įgyvendinimo metu sukurs privalomą iniciatyvą – Baltijos išmaniąją energijos valdymo sistemą
(BSAM). Projekto institucijos siūlys BSAM naudoti regionų šilumos tiekimo operatoriams. Bus
sukurta mokymų programa, įgyvendintos bandomosios veiklos, kuriomis siekiama paskatinti
išmanųjį duomenų perdavimo tiekimą.
❖ Partneriai iš Švedijos, Lenkijos ir Lietuvos (Klaipėdos universitetas ir Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centras) projekto BAPR veiklomis paskatins žaliųjų technologijų, kurios augalais padeda
valyti dirvožemį, mažinti naftos ir kitų pramonės produktų bei sunkiųjų metalų sukeltą taršą,
žinomumą. Bus parengta speciali metodika, o bandomosiomis veiklomis bus sukurti ir išbandyti
dirvožemiui išvalyti reikalingi sprendimai.
❖ Institucijos iš Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos projektu Liquid Energy sukurs bendrą rinkos
platformą, kuri yra būtina siekiant parengti suskystintųjų gamtinių dujų technologijų plėtrai
reikalingus mikro- / nano- sprendinius. Bus skurta (bio-) suskystintųjų gamtinių dujų
technologija, rinkodaros B2B platforma, pristatanti naujus produktus ir paslaugas, o
bandomosiomis investicijomis bus išbandytos mažų laivų papildymo (bio-) suskystintosiomis
gamtinėmis dujomis galimybės.
❖ WISA projekte Klaipėdos universitetas kartu su partneriais iš Švedijos, ir Lenkijos sieks
sumažinti dėl trąšų poveikio nutekamojo vandens daromą taršą, sukurs ir išbandys trąšų poveikio
nustatymo metodiką (test-bed), surinks reikiamus duomenis, sukurs ir pasiūlys verslo modelį ir
naujus sprendimus.
❖ VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas projekte Secmar su partneriais iš Danijos, Švedijos
ir Lenkijos spręs jūrinio kibernetinio saugumo problemas, įtrauks į reikiamų sprendimų paieškas
uostus (laivų, keleivinio transporto ir krovininio transporto kompanijas), įkurs ir išbandys
skaitmeninių inovacijų centrą, sukurs jūrinių institucijų, siekiančių skaitmenizuoti vandens (jūrų)
transportą, tinklą.
❖ VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas vadovaus projektui Aqua Vip, kuriame kartu su
Klaipėdos universitetu ir partneriais iš Vokietijos ir Lenkijos sieks paskatinti darbo rinkos plėtrą
akvakultūros srityje, sukurs jaunimo karjeros plėtros centrą, e.mokymo platformą, Klaipėdos
universitetas įkurs laboratoriją, kur bandomosiomis investicijomis išbandys jūrinių produktų
(krevečių) auginimo technologiją.
❖ Projekte JOHANNA institucijos iš Vokietijos, Švedijos, Lenkijos ir Lietuvos (VšĮ Strateginės
savivaldos institutas) parengs mokymų programas, skirtas kruizinių laivų vadybininkams ir
gidams mokyti. Bus organizuojami mokymai, kursai ir vasaros stovyklos ir kt.
❖ Projekte CROSSROADS Gargždų krašto muziejus su Klaipėdos universitetu kartu su partneriais
iš Švedijos, Lenkijos ir Vokietijos sieks sustiprinti Pietų Baltijos regiono muziejų gebėjimus ir
bendradarbiavimą, organizuos mokymus, kurs bendras programas.
❖ VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras ir asociacija Rietavo moterų užimtumo centras
kartu su partneriais iš Švedijos, Lenkijos ir Vokietijos projekte SouthBalticClusters kurs bendrą
pasienio tinklą kūrybinėms industrijoms plėtoti. Bus sukurta skaitmeninė bendradarbiavimo
platforma ir interneto svetainė, organizuojami bendri renginiai, sukurtas konsultavimo paslaugų
paketas.

