2017 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA
VISUOMENEI
2015 m. lapkričio 30 d. Europos Komisija patvirtino
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programą (toliau –
Programa), kuri tęsia bendradarbiavimą, prasidėjusį
vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per
sieną programą.
Programos tikslas – prisidėti prie darnaus socialinio ir
ekonominio pasienio regionų vystymosi, padedant jiems
tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir
lankytis.
Programos teritorija Latvijoje apima Kuržemės,
Žiemgalos ir Latgalos regionus, o Lietuvoje – Klaipėdos,
Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno apskritis.
2017 m. stebėsenos komiteto patvirtinti projektai apima
visus Programos prioritetus. 41 pirmojo kvietimo, 48 antrojo kvietimo ir 1 tiesioginės paramos projektams
iš viso ketinama skirti 47,5 mln. Eur Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų, pasiekiant beveik
visus Programos rodiklius.

PATVIRTINTI PROJEKTAI

Efektyvios viešosios paslaugos ir
administravimas
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Specifiniai tikslai:
1.1 Didinti programos teritorijos lankytojų skaičių
gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtinį paveldą,
paslaugas ir produktus
1.2 Skatinti bendrą gamtos išteklių valdymą ir
didinti jo efektyvumą
1.3 Atgaivinti viešąsias teritorijas, turinčias
aplinkos problemų
2.1 Kurti įdarbinimo galimybes skatinant verslumą

2.2 Didinti įsidarbinimo galimybes skatinant
darbuotojų judumą ir keliant kvalifikaciją
3.1 Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir
efektyvumą
3.2 Gerinti gyvenimo sąlygas nepasiturinčiose
bendruomenėse ir teritorijose

Socialinė įtrauktis

Užimtumas ir darbuotojų
judumas

1

4.1 Didinti viešųjų paslaugų efektyvumą stiprinant
institucijų gebėjimus ir bendradarbiavimą tarp jų

PATVIRTINTAS ERPF BENDRASIS FINANSAVIMAS

Specifiniai tikslai:
1.1 Didinti programos teritorijos lankytojų
skaičių gerinant ir plėtojant kultūros ir
gamtinį paveldą, paslaugas ir produktus
1.2 Skatinti bendrą gamtos išteklių valdymą ir
didinti jo efektyvumą

Efektyvios viešosios paslaugos ir
administravimas

2,0
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7,1

Tvari ir švari aplinka

6,3

4,1
3,1
3,8

1.3 Atgaivinti viešąsias teritorijas, turinčias
aplinkos problemų
2.1 Kurti įdarbinimo galimybes skatinant
verslumą
2.2 Didinti įsidarbinimo galimybes skatinant
darbuotojų judumą ir keliant kvalifikaciją

14,0

3.1 Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą
ir efektyvumą
3.2 Gerinti gyvenimo sąlygas nepasiturinčiose
bendruomenėse ir teritorijose

Socialinė įtrauktis

Užimtumas ir darbuotojų
judumas

4.1 Didinti viešųjų paslaugų efektyvumą
stiprinant institucijų gebėjimus ir
bendradarbiavimą tarp jų

Siekdamas padėti pirmojo kvietimo projektų partneriams, programos Jungtinis sekretoriatas
suorganizavo 15 seminarų projektų įgyvendinimo, ataskaitų rengimo, viešinimo ir viešųjų pirkimų
temomis. Antrojo Programos kvietimo pareiškėjams buvo suorganizuoti 3 seminarai, kuriuose buvo
mokoma, kaip tinkamai paruošti ir pateikti projektų paraiškas. Siekiant padėti projektų finansų
kontrolieriams ir suvienodinti požiūrį į kontrolės procesą abejose šalyse, buvo suorganizuoti
Vadovaujančiosios institucijos ir Jungtinio sekretoriato susitikimai su finansų kontrolieriais iš Latvijos ir
Lietuvos.
2017 m. buvo užtikrintas sėkmingas programos elektroninė stebėsenos sistemos (angl. Electronic
Monitoring System, eMS) veikimas, buvo parengtos ir atnaujintos Programos procedūros, vyko rizikos
vertinimas ir parengtas rizikos valdymo planas, buvo parengtos ir pateiktos įvairios ataskaitos (2016 m.
metinė įgyvendinimo ataskaita, 2016 m. metinė kontrolės ataskaita, metinės finansinės ataskaitos ir kt.),
mokėjimo prašymai Europos Komisijai, ir 2017 m. pabaigoje pervestos pirmosios lėšos projektams.
Programa buvo viešinama įvairiuose
renginiuose. Rugsėjo 23 d. Palangoje,
Baltų vienybės dienos metu įvyko
kasmetinis Programos renginys. Šiais
metais populiarinant programą buvo
suorganizuotas
dviračių
žygis
iš
Nidasciemo
Latvijoje
iki
Palangos,
programos
fotografijų
paroda
buvo
eksponuojama Jūratės ir Kastyčio aikštėje,
kurioje vyko pagrindiniai šventės renginiai,
o projektas „Baltų kelias“ suorganizavo
tarptautinį turizmo forumą „Baltų kelias.
Kultūrinio turizmo perspektyvos“.

2

Drauge su kitomis Interreg programomis rugsėjo 16 d. Rygos Katedros (Dome) aikštėje buvo
suorganizuota Europos bendradarbiavimo dienos šventė, kurios metu atidaryta Programos projektų
paroda.
Programa
taip
pat
buvo
pristatyta
2017 m. spalio 18 d.
Tervetėje,
Latvijoje,
vykusiame Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinio
bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdyje,
buvo pademonstruotos Programos projektų
nuotraukos. Pažymint Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo programos 10-ies metų sukaktį
Programos projektų paroda taip pat buvo
eksponuojama trečiojo stebėsenos komiteto
posėdžio metu.
2017 m. kovo 30 d. Europos Komisijai buvo pateikti
2007–2013 m.
Latvijos
ir
Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos uždarymo dokumentai ir galutinė ataskaita. Vėjau, juos
papildžius, 2017 m. lapkričio 22 d. gautas Europos Komisijos patvirtinimas, kad Programa buvo
uždaryta 2017 m. lapkričio 15 d.
Daugiau informacijos apie programą galima rasti tinklalapyje www.latlit.eu
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