INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS
BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

2015 m. lapkričio 30 d. Europos Komisija patvirtino programą.
Programos teritorija
Latvijoje – Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos regionai
Lietuvoje – Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno apskritys

Projektus gali vykdyti valstybės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ir kitos organizacijos, kurių
veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, taip pat nevyriausybinės organizacijos.
Programos vadovaujanti institucija yra Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros
ministerija, kuri programai administruoti įsteigė Jungtinį sekretoriatą Rygoje. 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. liepos 1 d. jame dirba
informacijos viešinimo ir projektų vadovas.
Programai skirti 69 621 072,00 EUR iš ERPF lėšų

Lietuvos indėlis yra 32 492 385,00 EUR
Lietuvos įnašas techninei pagalbai yra
Techninei pagalbai skirti 3 297 972,00 EUR iš ERPF
437 193,00 EUR
lėšų
2016–2019 m. Lietuva sumokėjo
175 110,45 EUR
Projektams numatyta skirti 66 323 100,00 EUR iš ERPF lėšų*
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* Vadovaudamasi programos stebėsenos komiteto 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimu prašyti Europos
Komisijos leisti atlikti programos pakeitimą iš Europos kaimynystės programos skirti papildomų lėšų,
2018 m. gruodžio 11 d. Europos Komisija pritarė programos prašymui skirti programai
papildomų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų – 14 654 871,00 eurą.
Išsamesnė informacija apie programą http://latlit.eu/.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGA
Iki 2018 m. gruodžio 31 d. programos 1-jo, 2-ojo ir strateginio projekto kvietimų metu 90 projektų
paskirstyta virš 47 mln. eurų ERPF lėšų, sudarytos 87 paramos sutartys už 45 mln. eurų ERPF lėšų
(65 proc. programos lėšų, skirtų projektams). Šie projektai atrinkti finansuoti iš 282 pateiktų
projektinių paraiškų.
Iš viso programos 1-jo, 2-ojo ir strateginio projekto kvietimų metu patvirtintuose 90 projektų
dalyvauja 345 partneriai, iš kurių 156 partneriai (44 pagrindiniai projektų partneriai) yra Lietuvos
institucijos. Lietuvos partneriams tenka apie 23 mln. eurų ERPF lėšų.
Lietuvos partnerių dalyvavimas projektuose
Regionas

Lietuvos partnerių skaičius (iš jų Lietuvos partneriams paskirstyta
pagrindinių partnerių)
ERPF lėšų mln. EUR

Utena

32 (12)

3,05

Klaipėda

27 (9)

3,59

Kaunas

18 (6)

2,28

Šiauliai

19 (7)

2,96

Panevėžys

29 (4)

3,03

Telšiai

13 (4)

1,23

Vilnius*

18 (2)

6,90

Iš viso

156 (44)

23,06

* Pagal programos dokumentuose nustatytą išimtį – Lietuvos partneriai registruoti Vilniuje, veiklos
vyksta tinkamoje programos teritorijoje (4,5 mln. eurų yra strateginio projekto, kurį įgyvendina
Lietuvos Respublikos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, lėšos).
Programos projektai pagal kvietimus

Kvietimai

Gautų
paraiškų
skaičius

Patvirtintų
paraiškų
skaičius

Paramos
sutarčių
skaičius

ERPF suma
pagal
patvirtintas
paraiškas /
paramos
sutartis mln.
EUR*

1-as

158

41

41

20,24 / 20,24

LT
partneriam
s tenkanti
ERPF lėšų
dalis mln.
EUR
10,29
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2016-04-29–2016-08-05
Patvirtinta
2017-01-23/24
2-as
123
48
45
18,38 / 16,27 8,27
2017-03-27–2017-05-31
Patvirtinta
2017-11-27/28
Strateginio projekto
1
1
1
9,00 / 9,00
4,5
kvietimas
2017-04-11–2017-06-08
Patvirtinta
2017-10-12–2017-11-09
3-ias
91
2019-04-09–2019-07-09
Vyksta paraiškų vertinimas
Planuojama patvirtinti
2020 m. I ketvirtyje
Iš viso
373
90
87
47,62 / 45,39 23,06
* PASTABA. Europos Komisijai iki 2018 m. gruodžio 31 d. deklaruota lėšų suma yra 8,82 mln. eurų
(12,67 proc. nuo programai skirtų lėšų).
* Šaltinis – 2018 m. programos įgyvendinimo ataskaita.
Programos finansinė informacija pagal prioritetus (iki 2018-12-31)

Prioritetas

1. APLINKOSAUGA:
Tvari ir švari aplinka
bendradarbiaujant
2. UŽIMTUMAS:
Parama darbuotojų
judumui ir užimtumui
3. SOCIALINĖ
ĮTRAUKTIS:
Socialinė įtrauktis
kaip išankstinė
teritorinės plėtros
sąlyga
4. INSTITUCINIAI
GEBĖJIMAI:
Geresnė gyvenimo
kokybė stiprinant
viešųjų paslaugų ir
viešojo
administravimo
institucijų
veiksmingumą

Paskirstymo/
Programoje Paskirstytos /
kontraktavinumatytos
kontraktuomo*
ERPF lėšos tos* ERPF
procentas
EUR
lėšos EUR
(%)

Patvirtintų /
sukontraktuotų*
projektų
skaičius

Iki 2018-1231
Deklaruotos
programai*
ERPF lėšos
EUR

22 047 088,00 13 547 088,32

61,45

26

2 063 139,77

17 628 101,00 17 628 101,55

100,00

20

3 661 366,32

28 / 25

1 231 788,74

16

926 821,15

14 000 074,00

8 998 933,54 /
64,28 / 51,94
7 271 305,20

12 647 837,00 6 947 481,64

54,93
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5. TECHNINĖ
PARAMA

3 297 972,00

–

–

–

938 123,44

47 121 605,05 /
67,68 / 65,20
90 / 87
8 821 239,42
45 393 976,71
* Šaltinis – 2018 m. programos įgyvendinimo ataskaita.
** PASTABA. Duomenys pateikti atsižvelgiant į tai, kad 3 projektai, patvirtinti pagal 3.1 priemonę
2-ojo kvietimo metu, dėl Europos Komisijos sustabdymo buvo galutinai patvirtinti ir sudarytos
sutartys 2019 m.
Iš viso

69 621 072,00

Programos 1-jo ir 2-ojo kvietimų metu 26 projektams buvo skirtas 13 mln. eurų finansavimas pagal
pirmąjį programos prioritetą – tvari ir švari aplinka. Įgyvendinant 13 projektų siekiama išsaugoti
ir pritaikyti turizmo reikmėms gamtinį ir kultūros paveldą (1.1 priemonė). Kiti 8 projektai prisidės
prie bendro išteklių valdymo (pelkių, vandens telkinių, žuvų), taip pat Latvijos ir Lietuvos
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bendradarbiaus valdant gamtinių nelaimių sukeltas ekstremaliąsias
situacijas (1.2 priemonė). Patvirtinti 5 pagal 1.3 priemonę pateikti projektai, siekiant sutvarkyti
užterštas viešąsias erdves.
Antrasis programos prioritetas remia darbuotojų judumą. Pagal šį prioritetą 17 mln. eurų
finansavimas skirtas 20 projektų. Latvijos ir Lietuvos mokymo įstaigos ir savivaldybės parengs
mokymo programas ir organizuos mokymus, kuriuose įvairių specialybių atstovai galės įgyti naujų
darbo įgūdžių ir žinių ar patobulinti jau turimus. Verslo rėmimo organizacijos bei mokymo įstaigos
skatins naujų verslų ir naujų darbo vietų kūrimą.
9 mln. eurų yra skirti 28 socialinės įtraukties didinimo projektams (trečiasis programos
prioritetas). Pagal projektus bus didinamas socialinių paslaugų prieinamumas ir gerinama jų kokybė,
taip pat numatyta gerinti gyvenimo kokybę nepriteklių patiriančiose bendruomenėse.
Pagal ketvirtąjį programos prioritetą – geresnė gyvenimo kokybė stiprinant viešųjų paslaugų
ir administravimo efektyvumą – 7 mln. eurų finansavimas skirtas 16 projektų, kurie stiprins įvairių
Latvijos ir Lietuvos pasienio teritorijoje esančių institucijų gebėjimus ir pajėgumus bei
bendradarbiavimą tarp šių įstaigų. Projektais bus siekiama pagerinti viešąją tvarką ir saugumą,
sveikatos priežiūros paslaugas bei didinti kompetencijas ir pajėgumus medinės architektūros paveldo
išsaugojimo srityje.
Iki 2018 m. pabaigos buvo baigti įgyvendinti keturi 1-ojo kvietimo projektai:
✓ Biržų rajono savivaldybės administracija kartu su Neretos savivaldybe, siekdamos paskatinti
socialinę įtrauktį, bendradarbiavo projekte Regenerate deprived communities in the
regions, kurio įgyvendinimo metu partnerės organizavo bendrus sporto renginius jaunimui,
moksleiviams ir bendruomenei, Biržų miesto parke įrengė čiuožyklą, o Neretos savivaldybė
rekonstravo mokyklos sporto salę.
✓ Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su Ilukstės savivaldybe įgyvendino
projektą Family Valley: Kretingoje buvo sutvarkyta ir aktyviam šeimų laisvalaikiui pritaikyta
teritorija tarp J. Jablonskio ir Kęstučio gatvių – „Šeimų slėnis“, įrengtas vaikų žaidimo
kompleksas. Ilukstės savivaldybė prie sporto mokyklos įrengė atvirą čiuožyklą. Projekto
partneriai organizavo renginius bendruomenės nariams ir jaunimui, apsikeitė patirtimi.
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✓ Kauno technologijos universitetas ir Viešoji įstaiga „PVC” su
įgyvendino projektą BONUS LT-LV, kuriuo skatino verslumą ir
Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose, sukūrė verslo paramos
BONUS LT-LV, organizavo mokymus moksleiviams, studentams
mentorių tinklą.

Daugpilio universitetu
jaunimo verslų kūrimą
ir motyvacijos modelį
ir dėstytojams, sukūrė

✓ VšĮ Zarasų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras kartu su Daugpilio
ligonine įgyvendindami projektą QUALITY MEDICAL CARE siekė pagerinti kokybiškų
medicinos paslaugų pasiekiamumą, kartu stiprino gydymo įstaigų Zarasų ir Daugpilio
pasienio regionuose gebėjimus ir bendradarbiavimą. Zarasų Greitosios pagalbos skyriui buvo
nupirktas greitosios pagalbos automobilis. Siekiant stiprinti skubios medicinos pagalbos
teikimą, Daugpilio regioninė ligoninė projekto lėšomis įsigijo nešiojamųjų ventiliatorių,
videolaringoskopų, videointubacijos sistemą, kitą būtiną įrangą. Specialistams mokyti, kaip
teikti skubią pagalbą, buvo įsigyti pažangios technologijos manekenai, galintys imituoti
įvairias traumas ir būkles patyrusius pacientus. Partneriams bendradarbiaujant buvo paruoštos
gairės ir veiksmų planas, kaip elgtis katastrofos atveju bei surengta katastrofos imitacija, į
kurią buvo įtrauktos regione veikiančios gelbėjimo tarnybos.

