LIETUVOS – RUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA
2014-2020

Europos Komisija Programą patvirtino 2016 m. gruodžio 19 d.
Programos teritorija apima visą Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir vakarinę bei pietinę
Lietuvos Respublikos dalį. Programa apima šias teritorijas:




Lietuva (pagrindiniai regionai): Klaipėdos, Marijampolės ir Tauragės apskritys.
Lietuva (gretimi regionai): Alytaus, Kauno, Telšių ir Šiaulių apskritys.
Rusija (pagrindinis regionas): Kaliningrado sritis.
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Programa orientuota į šių teminių tikslų įgyvendinimą:
1. Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo saugojimas;
2. Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu;
3. Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas;
4. Valstybinių sienų valdymo ir sienų apsaugos, mobilumo ir migracijos valdymo gerinimas.

Programai skirta 17 mln. eurų ES lėšų
Rusijos Federacijos indėlis: 8,5 mln. eurų
Techninei pagalbai (TP): 6,46 eurų ES lėšų
Lietuvos indėlis TP: 0,5 mln. eurų
Projektams numatyta 22,1 mln. eurų ES +RF lėšų, iš jų 14,46 mln. Eurų ES lėšos
Programos valdymo institucijos: vadovaujančioji ir audito institucijos – Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija; jungtinis techninis sekretoriatas – VšĮ „Jungtinis techninis sekretoriatas“, Vilnius;
1 informacinis padalinys Rusijoje, Kaliningrade - Kaliningrado srities viešoji organizacija
„Tarpvalstybinių iniciatyvų rėmimo centras“.
Išsamesnė informacija apie programą www.eni-cbc.eu/lr

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGA
1-ojo kvietimo metu paskirstyta 6,55 mln. eurų Programos lėšų, skirtų įgyvendinti 12 projektų. Šie
projektai atrinkti finansavimui iš 57 pateiktų projektinių paraiškų gautų pirmojo kvietimo metu.
Patvirtintuose projektuose dalyvauja 33 partneriai, iš kurių 17 (9 pagrindiniai projektų partneriai)
partneriai yra Lietuvos institucijos. Lietuvos partneriams tenka apie 3,4 mln. eurų Programos lėšų.
2-ojo kvietimo metu, kuris vyko 2019 m. vasario 1 d. – balandžio 17 d. buvo gautos 46 projektų
paraiškos. 2019 m. lapkričio 12 d. Jungtinis stebėsenos komitetas (toliau – JSK) nusprendė skirti
paramą 12 paraiškų už 6,70 mln. eurų Programos lėšų. Patvirtintuose projektuose dalyvauja 28
partneriai, iš kurių 14 (6 pagrindiniai projektų partneriai) partnerių yra Lietuvos institucijos. Lietuvos
partneriams tenka apie 3,6 mln. eurų Programos lėšų.

Lietuvos partnerių dalyvavimas projektuose
Regionas

1 kvietimas

2 kvietimas*

Visi kvietimai

Lietuvos
partnerių
skaičius (iš jų
pagrindinių
partnerių)

Lietuvos
partneriams
paskirstyta
Programos
lėšų tūkst.
eurų

Lietuvos
partnerių
skaičius (iš jų
pagrindinių
partnerių)

Lietuvos
partneriams
paskirstyta
Programos
lėšų tūkst.
eurų

Lietuvos
partnerių
skaičius (iš jų
pagrindinių
partnerių)

Lietuvos
partneriams
paskirstyta
Programos lėšų
tūkst. eurų

Klaipėdos
apskritis

10 (4)

1 717,6

10 (4)

2 262,6

20 (8)

3 979,8

Marijampolės
apskritis

3 (2)

627,5

1 (1)

256,1

4 (3)

883,6

Tauragės
apskritis

4 (3)

989,7

2 (1)

837,2

6 (4)

1 826,9
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Alytaus
apskritis

-

-

1 (0)

Kauno
apskritis

-

-

-

-

Šiaulių
apskritis

-

-

-

-

Telšių
apskritis

-

-

-

-

17 (9)

3 274,8

14 (6)

Iš viso

246,6

1 (0)

3 602,5*

246,6

31 (15)

6 877,3

*po sąlygų išpildymo iki paramos sutarties pasirašymo suma gali keistis (mažėti).
Programos projektai pagal kvietimus
Kvietimas

Gautų
paraiškų
skaičius

Patvirtintų
paraiškų
skaičius

Paramos
sutarčių
skaičius

Programos suma
pagal pasirašytas
sutartis, mln.
eurų

LT partneriams
tenkanti Programos
lėšų (ES) dalis mln.
eurų

57

12

12

6 551 499,50

3 410 593,32

46

12

-

-

-

103

24

12

6 551 499,50

3 410 593,32

1-as
2018-01-10 – 2018-0410
Patvirtinta 2018-12-13
2-as
2019-02-01 – 2019-0417
Patvirtinta 2019-11-12
Iš viso:

Programos finansinė informacija pagal prioritetus

Prioritetas
1 teminis tikslas Vietos kultūros
skatinimas ir
istorinio paveldo
saugojimas
2 teminis tikslas Socialinės įtraukties
skatinimas ir kova su

Paskirstytos/
Programoje
Paskirstymo/
Patvirtintų/
Kontraktuotos
numatytos lėšos,
Kontraktavimo Kontraktuotų
Programos
eurais
procentas (%) projektų skaičius
lėšos, eurais

6 499 908,95

7 049 725,89 /
4 541 892,72

108,46* / 69,88

6

4 623 556,05

4 387 030,82 /
1 417 310,66

94,88 / 30,65

3

4
skurdu užimtumo
skatinimas
3 teminis tikslas Gero valdymo vietos
savivaldos ir regionų
lygmeniu stiprinimas

5 034 948,20

1 815 712,12 /
592 296,12

36,06 / 11,76
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4 teminis tikslas Valstybinių sienų
valdymo ir sienų
apsaugos, mobilumo
ir migracijos
valdymo gerinimas

5 953 099,60

-

-

-

Iš viso:

22 111 512,80

13 252 468,83 /
6 551 499,50

59,93 / 29,63

24 / 12

* Jungtinis stebėsenos komitetas 2019 m. lapkričio 12-13 d. priėmė sprendimą perkelti trūkstamą
lėšų dalį projektams pagal 1-ąjį teminį tikslą įgyvendinti iš 4-jam teminiam tikslui numatytų lėšų.
Populiariausio - pirmojo teminio tikslo tikslai:



atkurti bendradarbiavimo per sieną regiono istorinį, gamtos ir kultūros paveldą ir jį pritaikyti
turizmo plėtrai;
skatinti vietos bendruomenių kultūrinį bendradarbiavimą, remti tradicinius amatus ir
papročius.

Šiems tikslams pasiekti 1-ojo kvietimo teikti paraiškas metu patvirtinti 7 projektai, kuriems
paskirstytas ~ 4,5 mln. eurų finansavimas (iki 2019 m. lapkričio 11 d. yra pasirašytos 6 paramos
sutartys), o 2-ojo kvietimo teikti paraiškas metu patvirtinti 6 projektai, kuriems paskirstytas ~ 2,5
mln. eurų finansavimas (paramos sutartis planuojama pasirašyti 2020 m. II ketv.).
Projektai, įgyvendinami pagal pirmąjį teminį tikslą, vykdo veiklas, susijusias su turizmo regionuose
skatinimu, naujų kultūrinių ir istorinių turizmo maršrutų kūrimu, kultūros ir istorinių objektų
atnaujinimu, naujų ekspozicijų bei edukacinių erdvių kūrimu ir turizmo infrastruktūros gerinimu.
Projektus pagal šį teminį tikslą įgyvendina tokios institucijos kaip muziejai, nacionaliniai parkai,
kultūros centrai, turizmo informacijos centrai, savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos t.t.
Antrojo teminio tikslo tikslai yra:







Mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti geresnes sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir
švietimo galimybes ir kokybę.
Skatinti bendradarbiavimą švietimo srityje ir gerinti žinias apie kaimynines šalis, gerinti
tarpusavio supratimą, glaudžiau bendradarbiauti ir naikinti vidines ribas.
Gerinti mokymosi visą gyvenimą galimybes (įskaitant naujas švietimo formas, tokias kaip
nuotolinis mokymasis, kuris labai svarbus pakraščio regionams) ir geriau tenkinti darbo
rinkos poreikius.
Kovai su socialine atskirtimi ir nedarbu ir mažinti periferiniams regionams būdingus bruožus.
Didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą bendradarbiavimo per sieną regione.

Šiems tikslams pasiekti 1-ojo kvietimo teikti paraiškas metu patvirtinti 3 projektai, kuriems
paskirstytas ~ 1,4 mln. eurų finansavimas, o 2-ojo kvietimo teikti paraiškas metu patvirtinti 4
projektai, kuriems paskirstytas 2,97 mln. eurų finansavimas.
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Projektai, įgyvendinami pagal antrąjį teminį tikslą, vykdo veiklas, susijusias su reabilitacinių
paslaugų gerinimu vaikams ir suaugusiems, naujų gydymo metodologijų diegimas sveikatos
apsaugos įstaigose, naujos įrangos įsigijimu gydymo įstaigose profilaktinėms ir gydymo paslaugoms
teikti, senyvo amžiaus žmonių priežiūros gerinimu mažinant socialinę atskirtį, suteikiant patogias
gyvenimo sąlygas abipus sienos, kuriant naujas paslaugas ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę
pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms. Projektus vykdo sveikatos apsaugos srityje veikiančios
organizacijos, universitetai, socialinių paslaugų centrai, nevyriausybinės organizacijos ir t.t.
Mažiausiai populiarus trečiasis teminis tikslas yra skirtas:


didinti vietos ir regionų valdžios institucijų gebėjimus, skatinti / gerinti jų planavimo ir
valdymo veiklos koordinavimą, skatinti teisinį ir administracinį bendradarbiavimą ir viešojo
ir privataus sektorių partnerystę.
 remti žmonių tarpusavio bendradarbiavimo veiklą ir bendras vietos ir regioninių
bendruomenių iniciatyvas, skirtas kurti bendradarbiavimo tradicijas ir kultūrą, stiprinti
vietos ryšius ir abipusį supratimą, didinti vietos bendruomenių galimybes teikti
bendruomenines paslaugas.
Šiems tikslams pasiekti 1-ojo kvietimo teikti paraiškas metu patvirtinti 2 projektai, kuriems
paskirstytas beveik 0,6 mln. eurų finansavimas, o 2-ojo kvietimo teikti paraiškas metu patvirtinti 2
projektai, kuriems paskirstytas ~ 1,22 mln. eurų finansavimas.
Projektai, įgyvendinami pagal trečiąjį teminį tikslą, vykdo veiklas, susijusias su organizacijų
veikiančių pasienyje bendradarbiavimo įveikiant ekstremalias situacijas bei stichines nelaimes
skatinimu, bendrais gaisrininkų bei gelbėtojų veiksmais, sustiprinančiais gebėjimus reaguoti į
ekstremalias situacijas ir stichines ar žmogaus sukeltas nelaimes, savivaldybių atvirumo ir skaidrumo
didinimu bei vietos valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės dialogo skatinimu. Projektus vykdo
valstybinės, regioninės ir savivaldybių įstaigos bei savivaldybės.

2019 m. lapkričio 12-13 d. įvyko JSK posėdis Lietuvoje. Svarstyti klausimai: 1-ojo kvietimo projektų
įgyvendinimo status quo; 2-ojo kvietimo projektų tvirtinimas; 3-iojo kvietimo teikti paraiškas
skelbimas (kvietimo teikti paraiškas data 2020 m. sausio 14 d., paraiškų pateikimo terminas – 2020
m. kovo 31 d. 14:00 val. Vilniaus laiku, gairių pareiškėjams pakeitimai); siūlomi Programos
dokumento keitimai; metinio Programos įgyvendinimo plano ir Komunikacijos plano 2020 m.
tvirtinimas.
2019 m. JSK posėdžiuose pirmininkavo Lietuvos atstovai, 2020 m. jiems pirmininkauja Rusijos
atstovai. Kitas JSK posėdis numatytas 2020 spalio mėn. Kaliningrado srities teritorijoje.
2020 m. sausio mėn. pabaigoje Briuselyje vyko pirmasis programavimo dokumento „Joint paper on
NDICI Interreg Strategic Programming 2021 – 2027” aptarimas su šalimis narėmis ir šalimis
partnerėmis. Po šio aptarimo formuojami programavimo komitetai ir rengiami oficialūs susitikimai
programavimo klausimams aptarti .

