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INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMA  

 

Paskelbtas 2-asis kvietimas teikti projektų idėjų paraiškas INTERREG Baltijos jūros regiono programai 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministerijos koordinuojama INTERREG Baltijos jūros regiono 

programa paskelbė antrąjį kvietimą teikti projektų idėjų paraiškas pagal programos 

1-3 prioritetus, skirtus gebėjimų naujovėms stiprinimui, veiksmingam gamtinių 

išteklių valdymui ir tvaraus transporto sistemų diegimui. Ši programa gali 

finansuoti tarptautinius projektus, prisidedančius kuriant novatoriškesnį, 

prieinamesnį, tvarų Baltijos regioną. Programa remia tarptautinį bendradarbiavimą ir integraciją vykdant projektus, 

orientuotus į esminius šio regiono iššūkius ir galimybes. Stengiamasi išnaudoti galimybes ir atkreipti dėmesį į 

problemas, kurių pavienės šalys negali visiškai išspręsti ir kurioms spręsti reikia sutelkti partnerius iš kelių Baltijos 

regiono šalių. Programa suskirstyta į tris tematines prioritetines ašis, orientuotas į esminius Baltijos regiono iššūkius ir 

galimybes. 

 

1. PRIORITETAS „Pajėgumas inovacijoms“. Šiame prioritete numatomi veiksmai, skirti stiprinti Baltijos jūros 

regiono gebėjimus kurti ir leisti į rinką inovacijas. Be to, pagal šį prioritetą siekiama didinti viešojo sektoriaus 

gebėjimą būti inovacijų varomąja jėga, taip pat didinti vidutinių ir mažų įmonių galimybes įsisavinti naujoves. 

Vienas iš šio prioriteto akcentų  - esamų ir planuojamų mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo infrastruktūros 

potencialo panaudojimas. Be to, prioritete numatomas gebėjimų stiprinimas, įgyvendinant pažangios 

specializacijos strategijas, pavyzdžiui, atliekant įvairaus tipo bandomąsias programas ir projektus. Galiausiai, 

prioritete numatoma parama ir ne technologiniams inovacijų aspektams. Konkretūs (prioritetiniai) tikslai, susiję 

su 1 Prioritetu: 1.2 „Pažangi specializacija“, 1.3 „Netechnologinės inovacijos. 

 

2. PRIORITETAS “Efektyvus gamtos išteklių valdymas“. Prioritete remiamas tarptautinis bendradarbiavimas, 

kuriuo siekiama padidinti valstybės institucijų ir praktikų gebėjimus siekiant užtikrinti Baltijos jūros regiono 

vandens geresnę aplinkos būklę ir stiprinti išteklius tausojantį augimą. Be to, remiami technologiniai sprendimai 

atsinaujinančios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo gamybos ir paskirstymo srityse. Taip pat 

siekiama sustiprinti tvarų ir išteklius tausojantį „mėlynąjį augimą“ (t. y. apimantį jūrą ir pakrantės zoną) Baltijos 
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jūros regione. Konkretūs (prioritetiniai) tikslai, susiję su 2 Prioritetu: 2.3. Energijos efektyvumas“, 2.4 „Išteklius 

tausojantis mėlynasis augimas“. 

 

3. PRIORITETAS „Tvarus transportas“. Prioritetas skiriamas finansuoti pajėgumų kūrimo priemonėms, 

užtikrinančioms tvaresnius transporto sprendimus regione. Siekiama pagerinti tolimų vietovių, kurios yra sunkiai 

prieinamos ar nukentėjusios dėl demografinių pokyčių, prieigą prie administracinių ir ekonominių centrų. Dėl 

jūrų transporto svarbos regione taip pat skiriamas didelis dėmesys jūros saugumo ir ekologiškos laivybos 

klausimams. Galiausiai, konkretus dėmesys skiriamas Baltijos jūros regione miesto vietovėms, siekiant užtikrinti 

ekologišką gyventojų keliavimą ir judėjimą (plėsti aplinką tausojančias transporto sistemas miestų teritorijose). 

Konkretūs (prioritetiniai) tikslai, susiję su 3 Prioritetu: 3.2 „Atokių vietovių ir demografinių pokyčių paveiktų 

vietovių pasiekiamumas“, 3.5 „Ekologiškas judumas mieste“:  

 

Temos, kurios ypač remiamos per 2-ąjį kvietimą teikti paraiškas. Po 1-o kvietimo teikti paraiškas patvirtinti 35 

projektai, atitinkantys nuo dešimties iki dvylikos Programoje iškeltų specialiųjų uždavinių, atitinkančių 1-3 

prioritetus. Pareiškėjai, besiruošiantys teikti pasiūlymus pagal antrąjį kvietimą, raginami susipažinti su Programos 

naujausių projektų aplanku, kad projektai papildytų vienas kitą ir nesidubliuotų. Visų projektų santraukas galima rasti 

Programos interneto svetainėje: www.interreg-baltic.eu  

Per 2-ąjį kvietimą priimamos paraiškos, kurių uždaviniai įvairūs. Vis dėlto pareiškėjai raginami orientuotis į 

konkrečias nurodytas temas. (žr. aukščiau aprašytas).  

 

Projekto partneriai. Paraiškas teikti kviečiamos vietos, regiono arba valstybės viešosios institucijos, mokslo tyrimų 

ir mokymų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, įvairių sektorių agentūros bei privačios ne pelno siekiančios 

organizacijos iš Programos regiono. Programos vadove nurodyta, kokie juridiniai asmenys gali veikti kaip 

vadovaujantys partneriai ir projekto partneriai.  

 

Programa apima vienuolika šalių: 8 ES valstybės narės (Danija, Švedija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, 

dalis Vokietijos) ir 3 valstybės partnerės (Norvegija, dalis Rusijos Federacijos, Baltarusija).  

Kiekvienas projektas turi apimti bent tris projekto partnerius iš trijų skirtingų programos teritorijos šalių: 

vadovaujantis partneris ir bent du projekto partneriai. Vadovaujantis partneris turi būti įsikūręs ES valstybėje narėje 

(Programos regione) arba Norvegijoje. Bent vienas iš partnerių turi būti įsikūręs ES valstybėje narėje (Programos 

regione). Konkrečios nuostatos dėl Rusijos ir Baltarusijos dalyvavimo nebuvo suderintos ir yra svarstomos. Taigi, 

organizacijos iš šių šalių negali projektuose dalyvauti kaip partneriai. Tačiau, yra skatinama įtraukti jas kaip 

asocijuotas organizacijas. 

Kiekvienas projektas turi paskirti pagrindinį pareiškėją/vadovaujantį partnerį, kuris yra atsakingas už paraiškos 

formos parengimą ir pateikimą.  

http://www.interreg-baltic.eu/
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Projekto trukmė: Projektas susideda iš trijų etapų: sutarties sudarymo etapo, įgyvendinimo etapo ir projekto 

uždarymo etapo. Sutarties sudarymo etapas trunka ne mažiau kaip du mėnesius ir prasideda kitą dieną po 

Vadovaujančios institucijos (Managing Authority) sprendimo. Įgyvendinimo etapas gali trukti nuo 18 iki 36 mėnesių. 

Uždarymo etapas trunka tris mėnesius. 

 

Dviejų etapų paraiškų teikimo procedūra: Projektai finansavimui atrenkami remiantis dviejų etapų paraiškų 

teikimo procedūra. 1 etape visų pagrindinių pareiškėjų yra prašoma pateikti projektų idėjų paraiškas (koncepcijų 

aprašymus) – apibrėžiančius projekto strateginę svarbą, pagrindinius rezultatus, pagrindines veiklas ir planuojamą 

partnerystę. 2 etape tik anksčiau 1 žingsnyje atrinkti pareiškėjai yra kviečiami pateikti pilną projekto paraišką. 

 

Vadovaujančioji institucija/Jungtinis sekretoriatas yra atsakingas už išsamų ir teisingą pateiktų dokumentų 

patikrinimą, taip pat už abiejų etapų vertinimą. Programos stebėsenos komitetas atrenka projektų idėjų paraiškas 

(koncepcijų aprašymus) tinkamus toliau tobulinti į pilnas projektų paraiškas. Programos stebėsenos komitetas taip pat 

atsakingas už galutinį paraiškų atrinkimą. 

 

Projektų idėjų paraiškas galima teikti š. m. kovo 1 d. - birželio 1 d. Atrinktų projektų idėjų partneriai bus kviečiami 

teikti pilnas projektų paraiškas.  

 

Pateikimo datos: 

 Atviras kvietimas, 1 etapas: 2016 m. kovo 1 d. – birželio 1 d. 

Projektų idėjų paraiškų atrinkimas: 2016 m. rugsėjo mėn. 

Atviras kvietimas, 2 etapas: 2016 m. rugsėjis – 2017 sausis 

Projektų atrinkimas finansavimui: 2017 m. gegužės mėn. 

 

Finansavimas. Programa bendrai finansuojama iš Europos regioninio plėtros fondo, programos 1-3 prioritetams 

skirta 234.8 milijonų EUR. Programos lėšomis kompensuojama iki 85 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų. 

 

Oficialus programos puslapis http://www.interreg-baltic.eu/home.html 

 

 

 

 

 

Parengė: Erika Zabulionienė 

ASU EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto 

studijų išteklių tvarkytoja 
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