2014-2020 METŲ EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS LATVIJOS,
LIETUVOS IR BALTARUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ
PROGRAMA

Europos Komisija Programą patvirtino 2015 m. gruodžio 17 d.
Programos teritorija apima 12 Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos teritorinių vienetų: 2 Latvijos ir 5
Baltarusijos regionai bei 5 apskritys Lietuvoje. Bendras Programos teritorijos plotas - 198 221 km2.
Programoje gali dalyvauti šie regionai iš visų trijų šalių:
 Utenos apskritis (Lietuva);
 Kauno apskritis (Lietuva);
 Vilniaus apskritis (Lietuva);
 Alytaus apskritis (Lietuva);
 Panevėžio apskritis (Lietuva);
 Latgalos regionas (Latvija);
 Žiemgalos regionas (Latvija);
 Gardino sritis (Baltarusija);
 Vitebsko sritis (Baltarusija);
 Minsko sritis (Baltarusija);
 Mogiliavo sritis (Baltarusija);
 Minsko miestas (Baltarusija).
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Programos teminiai tikslai ir prioritetai:
1. Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu:
1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms;
1.2. Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas;
2. Gero valdymo vietos savivaldos regionų lygmeniu stiprinimas:
2.1. Vietos ir regionų valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius;
2.2. Visuomenės stiprinimas;
3. Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas:
3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas;
4. Valstybinių sienų valdymo ir sienų apsaugos gerinimas:
4.1. Sienos kirtimo procesų efektyvumo gerinimas.
Programai skirta 74 mln. eurų ES lėšų
Techninei paramai - 7,4 mln. eurų ES lėšų

Lietuvos indėlis techninei paramai - 0,36 mln.
eurų

Projektams numatyta 66,6 mln. eurų ES lėšų
Programą įgyvendinančios institucijos:
Jungtinis stebėsenos komitetas – komitetas, kurį Programai įsteigė dalyvaujančios šalys, priimantis
sprendimus ir stebintis Programos įgyvendinimą;
Vadovaujančioji institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos
departamentas;
Nacionalinės institucijos – Latvija: Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros
ministerijos Plėtros priemonių departamentas; Lietuva: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Regioninės politikos departamentas; Baltarusija: Baltarusijos Respublikos užsienio
reikalų ministerija;
Audito institucija - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius, kuriam
padeda auditorių grupė;
Jungtinis techninis sekretoriatas – Programoje dalyvaujančių šalių įsteigta institucija techninei
pagalbai teikti.
Išsamesnė informacija apie Programą - http://www.eni-cbc.eu/llb/en

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGA
Didelės infrastruktūros projektams, kurių paramos sutartys sudaromos tiesiogiai (nedalyvaujant
kvietimuose teikti paraiškas), paskirstyta 19,7 eurų ES lėšų, skirtų 6 projektams įgyvendinti.
1-ojo kvietimo metu paskirstyta 20,7 mln. eurų ES lėšų, skirtų įgyvendinti 30 projektų. Šie projektai
atrinkti finansavimui iš 245 pateiktų paraiškų. 2-ojo kvietimo metu paskirstyta 9,7 mln. eurų ES lėšų,
skirtų įgyvendinti 16 projektų. Šie projektai atrinkti finansavimui iš 150 pateiktų paraiškų.
Iš viso per 1-ąjį ir 2-ąjį kvietimus bei didelės infrastruktūros projektams paskirstyta 50,1 mln. eurų
ES lėšų (75,2 proc. programos lėšų, skirtų projektams), skirtų įgyvendinti 66 projektus*.
Projektuose dalyvauja 176 partneriai, iš kurių 65 (35 pagrindiniai projektų partneriai) partneriai yra
Lietuvos institucijos. Lietuvos partneriams tenka apie 24,77 mln. eurų ES lėšų.

* 2 projektai nepasirašė paramos sutarčių.
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2019 m. kovo-gegužės mėnesiais vyko 3-asis kvietimas teikti projektų paraiškas. Paraiškos buvo
teikiamos pagal 1-3 prioritetus. Kvietimo metu gautos 67 paraiškos: 39 paraiškos, kuriose
pagrindiniai partneriai yra institucijos iš Lietuvos (daugiausia tokių paraiškų gauta iš Vilniaus
apskrities), 22 paraiškos su pagrindiniais partneriais iš Latvijos ir 6 paraiškos, kuriose pagrindinis
partneris yra iš Baltarusijos. Populiariausias Programos prioritetas, kuriam įgyvendinti pateiktos 22
paraiškos (33 proc. visų pateiktų paraiškų) – 3.1 „Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių
skatinimas ir išsaugojimas“. Mažiausiai pareiškėjus sudomino prioritetas 2.2. “Kultūros bei istorinio
paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas“: pateikta 19 paraiškų. Bendra pateiktų
projektinių paraiškų vertė siekia 41,9 mln. eurų, iš jų paramos iš ES prašoma už 37,7 mln. eurų.
Preliminarus Programos numatytas ES finansavimas 3-ečiojo kvietimo projektams yra 18 mln. eurų.
2019 m. gruodžio 11-12 d. vykusio 5-ojo Jungtinio stebėsenos komiteto posėdžio metu buvo atrinkti
28 projektai, kuriems skirtas Programos finansavimas. 11 atrinktų projektų prisidės prie
populiariausio Programos prioriteto „Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas
pažeidžiamoms grupėms“ ir skatins sveiką gyvenimo būdą, gerins socialines ir medicininės
reabilitacijos paslaugas trijų šalių pasienio regionuose.
9 projektai, patvirtinti pagal prioritetą „Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas
ir išsaugojimas“, saugos kultūros paveldą ir kurs inovatyvius turizmo produktus keliose Lietuvos
(Vilniaus, Panevėžio, Druskininkų, Šalčininkų, Anykščių ir Kėdainių), Latvijos (Lyvanų, Viliakos,
Preilių, Rezeknės, Daugpilio ir Koknesės) ir Baltarusijos (Polocko, Vitebsko, Rosonų, Lydos, Siano,
Gluboko, Mastų, Gardino ir Minsko) savivaldybėse.
5 projektai bus įgyvendinti pagal prioritetą „Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų
stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius“, kur įvairių paslaugų tiekėjai dirbs kartu tam, kad, pvz.,
padidintų elektroninių nusikaltimų tyrimų efektyvumą ar kovotų su tarpvalstybiniu nusikalstamumu
ir nelegalia migracija.
Siekdami pagerinti trijų šalių gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimus 2 projektai
organizuos diskusijas socialiai reikšmingais klausimais ir vykdys kitas veiklas pagal prioritetą
„Visuomenės stiprinimas“.
1 trišalis projektas, patvirtintas pagal prioritetą „Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas“,
plėtos inovatyvias verslumo programas moterims.
Iš viso 98 organizacijos iš Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos įgyvendins aukščiau aprašytus
projektus.
Projektų sąrašą rasite mūsų interneto svetainėje. Daugiau kvietimų teikti paraiškas pagal 2014-2020
m. programą neplanuojama.
Lietuvos partnerių dalyvavimas patvirtintuose projektuose

Alytaus apskritis

Lietuvos partnerių skaičius (iš jų
pagrindinių partnerių)
30 (17)

Lietuvos partneriams paskirstyta
ERPF lėšų mln. eurų
7,6

Kauno apskritis

4 (3)

1,3

Vilniaus apskritis

46 (23)

23,8

Utenos apskritis

9 (3)

1,7

Panevėžio apskritis

12 (1)

1,6

101 (47)

36

Regionas

Iš viso

Programos projektai pagal kvietimus
* 2 projektai nepasirašė paramos sutarčių.
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Kvietimas

Gautų
paraiškų
skaičius

Patvirtintų
paraiškų
skaičius

Paramos
sutarčių
skaičius

ES paramos suma
pagal patvirtintas
paraiškas, mln. eurų

1-as
2016-09-21 –
2016-12-13
Projektai
patvirtinti
2017-10-30/31
2-as
2017-11-22 –
2018-02-15
Projektai
patvirtinti
2018-11-15/16
3-as
2019-03-18 –
2019-05-30
Projektai
patvirtinti:
202-12-11/12
Iš viso:

245

30

24

20,7

LT partneriams
tenkanti ES lėšų
dalis mln. Eurų
(patvirtinti
projektai)
9,1

156

16

5

9,7

4,7

67

28

0

17,5

tikslinama

468
74
29
47,9
Programos finansinė informacija pagal teminius tikslus (TT)

Prioritetas
1 TT - Socialinės
įtraukties skatinimas
ir kova su skurdu
2 TT - Gero valdymo
vietos savivaldos
regionų lygmeniu
stiprinimas
3 TT - Vietos
kultūros skatinimas
ir istorinio paveldo
išsaugojimas
4 TT - Valstybinių
sienų valdymo ir
sienų apsaugos
gerinimas
Iš viso:

13,8*

Programoje
numatytos ES
lėšos, eurais

Paskirstytos
ES lėšos, eurais

18.572.180,00

18.571.190,62

100

13.334.891,00

13.154.641,46

98,70

14.992.929,00

14.574.231,92

97,21

19.700.000,00

19.700.000,00

100

6

66.600.000,00

66.000.064,00

99,10

80*

* 2 projektai nepasirašė paramos sutarčių.

Paskirstymo
Patvirtintų
procentas (%) projektų skaičius
31

18

25

5
Populiariausio - pirmojo teminio tikslo prioritetų 1.1. ir 1.2 tikslai:



naujų socialinių ar kitų paslaugų pažeidžiamoms grupėms kūrimas ir (arba) esamų
tobulinimas per tarpvalstybinį bendradarbiavimą;
gerinti žmonių, ypač jaunų ir priešpensinio amžiaus, įsidarbinimo galimybes ir verslumo
gebėjimus per tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja praktika.

Šiems tikslams pasiekti kvietimų teikti paraiškas metu patvirtinta viso 31 projektas, kuriems
paskirstytas ~18,6 mln. eurų finansavimas.
Projektai, įgyvendinami pagal pirmąjį teminį tikslą, vykdo veiklas, susijusias su reabilitacinių
paslaugų gerinimu, renginių organizavimu pažeidžiamoms grupėms ir pan. Projektus vykdo sveikatos
apsaugos srityje veikiančios organizacijos, taip pat savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos ir t.t.
Antrojo teminio tikslo prioritetų 2.1. ir 2.2 tikslai:



tarpvalstybinio bendradarbiavimo tarp Programos teritorijoje veikiančių valdžios institucijų
skatinimas sprendžiant klausimus, susijusius su stichinėmis nelaimėmis ir žmogaus sukeltomis
katastrofomis;
didinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp vietos nevalstybinių veikėjų Programos
teritorijoje.

Šiems tikslams pasiekti kvietimų teikti paraiškas metu patvirtinta viso 18 projektų, kuriems
paskirstytas ~13,2 mln. eurų finansavimas.
Projektus pagal antrąjį teminį tikslą įgyvendinantys paramos gavėjai: ugniagesiai gelbėtojai,
nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės ir t.t. Vykdomos veiklos: tarpsieninių veiksmų
planavimas nelaimių atveju, prevencinių veiklų vykdymas, mokymų organizavimas tikslinėms
grupėms ir pan.
Trečiojo teminio tikslo prioriteto 3.1. tikslas - aktyvaus ir tausaus kultūros ir istorinio paveldo
naudojimo skatinimas per tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Jam pasiekti kvietimų teikti paraiškas
metu patvirtinta viso 25 projektai, kuriems paskirstytas ~14,6 mln. eurų finansavimas. Projektus pagal
3.1. prioritetą įgyvendina tokios institucijos kaip muziejai, kultūros centrai, savivaldybės ir t.t.
Vykdomos veiklos, susijusios su turizmo skatinimu, kultūros objektų infrastruktūros gerinimu ir pan.
Ketvirtojo teminio tikslo prioriteto 4.1. tikslas - valstybinių sienų valdymo ir sienų apsaugos
gerinimas Programos įgyvendinimo teritorijoje tobulinant Latvijos ir Baltarusijos bei Lietuvos ir
Baltarusijos pasienio kontrolės punktų infrastruktūrą, ugdant žmogiškuosius išteklius ir
administracinę tvarką. Parama pagal prioritetą 4.1. skiriama tik iš anksto nustatytiems paramos
gavėjams. Programos dokumente šie iš anksto numatyti paramos gavėjai, tokie kaip Pasienio
kontrolės punktų direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Valstybės sienos
apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendina/įgyvendins 6
projektus, kuriems iš viso tenka 19,7 mln. Eurų ES lėšų.

ARTIMIAUSI PROGRAMOS RENGINIAI
Iki metų pabaigos planuojami Programos renginiai:
2020 m. III- IV ketvirtį planuojamas organizuoti Jungtinio stebėsenos komiteto (JSK) susitikimas,
kuriame planuojami spręsti šie klausimai: patvirtintų projektų situacijos aptarimas; metinio darbo
plano bei metinio komunikacijos plano aptarimas bei patvirtinimas; „ROM“ misijos Programoje
rezultatų pristatymas ir kt. klausimai. Susitikime dalyvaus Programos šalių delegacijos (5 atstovai iš
kiekvienos šalies, atstovaujantys institucijas nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu) bei Jungtinio
techninio sekretoriato atstovai. Susitikimui pirmininkaus Latvijos atstovas. Susitikimą organizuos
Jungtinis techninis sekretoriatas.
* 2 projektai nepasirašė paramos sutarčių.
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2020 m. III- IV ketvirtį planuojama formuoti sekančio programavimo periodo programos rengimo
programavimo komitetus ir rengti oficialius susitikimus.
2020 m. JSK pirmininkauja Latvija.

* 2 projektai nepasirašė paramos sutarčių.

