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Regioninės politikos bendroji samprata
Tiek Lietuvos nacionalinė regioninė politika, tiek ES sanglaudos
politika yra geografiškai diferencijuota:
• nukreipta į tam tikrus teritorinius vienetus – valstybes,
regionus, kurių socialinė ar ekonominė būklė yra santykinai
blogesnė.
• Didžioji paramos dalis tenka su vystymosi problemomis
susiduriančioms vietovėms.

Integruotos urbanistinės plėtros samprata
– tai integruota gyvenamųjų vietovių plėtra, apimanti įvairias
konkrečioje vietovėje daromas investicijas, kurių tikslas –
paskatinti konkrečios vietovės regeneraciją ir augimą.
Investicijos turi būti:
 Koncentruotos teritorijoje
 Nukreiptos į esminių vietovės problemų sprendimą
 Integruotos su kitomis toje teritorijoje daromomis
investicijomis.
Veiksmai orientuoti į gyvenimo kokybės konkrečioje vietovėje
gerėjimą

KONTEKSTAS

2007–2013 m. modelis –
• tikslinėms teritorijoms skiriamos integruotos
urbanistinės plėtros priemonės (remiamos ES).
• Koordinuojama per nacionalines programas.

Tikslinės teritorijos
2007–2013 m.

KOREKCINĖS INTERVENCIJOS
• Išskiriamos 4 vertikalios priemonės, skirtos tik regioniniams centrams ir
probleminėms teritorijoms:
• Regioninių centrų miestų infrastruktūros plėtrai, gyvenamosios ir
investicinės aplinkos gerinimui (415,3 mln. Lt iki 2013 metų);
• Probleminių teritorijų miestų infrastruktūros plėtrai, gyvenamosios ir
investicinės aplinkos gerinimui (107,1 mln. Lt iki 2013 metų);
• Daugiabučiams namams probleminės teritorijose renovuoti (163,4 mln. Lt
iki 2013 metų);
• Socialiniam būstui probleminės teritorijose plėtoti (40,8 mln. Lt iki 2013
metų).
• 1 priemonė skirta įgyvendinti kaimo vietovėse. ES parama skiriama kaimo
gyvenamųjų vietovių viešųjų erdvių plėtrai, viešosios poilsio, laisvalaikio,
kultūros ir sporto infrastruktūros atnaujinimui (346,8 mln. Lt iki 2013
metų)
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2014–2020 modelis – Integruotos teritorinės
investicijos

Integruotos teritorinės investicijos (ITI)
Bendroji samprata :
• Daugelis sunkumų, su kuriais susiduriama – ekonominių, aplinkos ir
socialinių – nurodo, kad reikalingas integruotas ir teritoriškai orientuotas
metodas.
• EK pateikiamos naujos integravimo priemonės, kurias galima naudoti
įgyvendinant teritorines strategijas, susijusias su teminiais tikslais,
nurodytais partnerystės sutartyse, veiksmų programose ir teritoriniuose
matmenyse: bendruomenės inicijuota vietos plėtra (siūlomo bendrųjų
nuostatų reglamento 28-30 straipsnis) ir integruotos teritorinės
investicijos (siūlomų bendrųjų nuostatų reglamento 99 straipsnis).

Pagrindiniai ITI elementai yra:
• nurodytoji teritorija ir integruotos teritorinės plėtros strategija;
• veiksmų paketas;
• priemonių, skirtų ITI valdymui, išdėstymas.

TIKSLINIŲ TERITORIJŲ PLĖTRA 2014–2020 M.

Koordinavimas vietos ir regiono lygiu (regiono plėtros planas)

Augimas

Tolygi plėtra
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Gyvenamosios
vietovės tipas

Teritorijų specifinės problemos (keli pavyzdžiai)
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Kompleksinės urbanistinės plėtros priemonė miestams
(URBAN)
Sektorinės bazinės, socialinės infrastruktūros plėtros
priemonės
Investicijų pritraukimo skatinimo ir užimtumo
priemonės
BIVP (ESF, Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondas
(kai kuriuose miestuose)

Virš 100
tūkst.
gyventojų

...nepatrauklios ar apleistos didžiųjų miestų
dalys (mikrorajonai) riboja viso miesto
ekonominio augimo ir konkurencingumo
galimybes, formuojasi socialinių patologijų,
nusikalstamumo židiniai

Kompleksinės urbanistinės plėtros priemonė miestams
(URBAN)
Bazinės, socialinės infrastruktūros plėtros priemonės
Inovatyvios vietinės iniciatyvos (menas ir kultūra, soc.
įtrauktis..)
Investicijų pritraukimo skatinimo priemonės
BIVP (ESF, Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondas
Klaipėdoje)

ITI (koordinavimas VP lygiu)

BŪTINOS SĄLYGOS (reglamentai) (I)
1. Ne mažiau kaip 5 proc. ERPF skiriama integruotiems miestų tvarios
plėtros veiksmams – sprendžiant ekonomines, socialines, demografines
aplinkos problemas (įgyvendinama per ITI);
2. ITI finansuojama mažiausiai iš dviejų VP prioritetų (minimali sąlyga
tenkinama –
URBAN tipo veiksmai pagal – Užimtumui palankaus ekonomikos augimo
rėmimas kuriant vidinį potencialą, kaip teritorinės strategijos konkrečioms
vietovėms dalį, įskaitant nuosmukį patiriančių pramoninių regionų
pertvarkymą ir specifinių gamtos ir kultūros išteklių prieinamumo bei
naudojimąsi jais gerinimas; (ERPF)
CLLD – Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
(ESF);
Tačiau matomas daugelio kitų prioritetų ir institucijų galimas indėlis (AM, ŪM,
SM, SADM, ŠMM, KM, SAM ir kt. kompetencijos srityse)

BŪTINOS SĄLYGOS (reglamentai) (II)
3. Miestų ar kitų subregioninių teritorijų vietos valdžios dalyvavimas –
•minimalus reikalavimas – dalyvavimas atrenkant veiksmus (projektus ar jų
grupes). VRM siūlymas:
•Integruotas
teritorijos
vystymo
programas
bendradarbiaudama
ir
konsultuodamasi su kompetentingomis institucijomis (įskaitant ministerijas,
universitetus, teritorines darbo biržas ir kitus viešuosius subjektus), socialiniais
ir ekonominiais partneriais ir vietos bendruomene rengia savivaldybė (-s).
•Programoje nustatomas projektų/projektų grupių sąrašas
įgyvendinamus BIVP būdu, kuriems nustatomos esminės gairės).

(išskyrus

Įgyvendinimo nuostatos (I)
• Visi veiksmai, numatomi įgyvendinti kaip ITI, taikomi spręsti kompleksines,
su daugeliu sektorių susijusias problemas, investicijas koncentruojant
teritoriniu principu (tikslinėse vietovėse).
• Investicijos skiriamos pagal integruotas teritorijos vystymo programas,
kurios gali apimti:
didįjį miestą, investicijas koncentruojant į nepatrauklias ar apleistas
teritorijos dalis;
vieną ar kelis regione esančius mažus ir vidutinius miestus.
• Koncentravimo apibrėžtoje teritorijoje reikalavimas gali būti netaikomas
kuomet už teritorijos ribų išeinantys projektai aiškiai prisideda prie
integruotoje teritorijos vystymo programoje nustatytų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimo (pvz. vystant viešojo transporto sistemą aiškiai prisidedama
prie atitinkamos miesto dalies integravimo ar miesto ryšių su
priemiestinėmis teritorijomis stiprinimo).

Įgyvendinimo nuostatos (II)
• Prieš tvirtinant programą, sudaroma sutartis su
savivaldybe, kurioje nustatomos pagrindiniai šalių
įsipareigojimai, susiję su programos įgyvendinimu.
• Programą tvirtina VRM.

Bendruomenės inicijuojama vietos
plėtra

KONTEKSTAS
• 2014-2020 metų ES sanglaudos politikoje kaip vienas iš naujų galimų politikos
įgyvendinimo būdų yra numatyta Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (toliau
– BIVP)
• BIVP – galimybė, bet ne privalomumas
• BIVP yra teritoriškai orientuotos investicijos
• BIVP principas pagrįstas LEADER patirtimi
• BIVP leidžia suderinti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios iniciatyvas

KONTEKSTAS
• 2007-2013 metų laikotarpiu kompleksinės plėtros (regioninių centrų ir
probleminių teritorijų) programos ir jas įgyvendinantys projektai turėjo būti
privalomai derinami su bendruomene ir verslu
• Tačiau bendruomenė iš esmės negalėjo įgyvendinti savo iniciatyvų (daugiausiai
– mažos apimties infrastruktūros sukūrimo ir minkštų veiklų), kurios galėjo
papildyti valdžios inicijuojamas priemones, tokiu būdu užtikrinant efektyviausią
investicijų sukurtos infrastruktūros panaudojimą
• Todėl nebuvo užtikrintas verslo, gyventojų ir valdžios institucijų interesų
derinimas, tokiu būdu miestų plėtra daugiausiai atitiko vietos valdžios
interesus

KODĖL TIKSLINGA NAUDOTI BIVP?
• BIVP sudaro galimybes papildyti vietos valdžios inicijuojamas priemones
/projektus bendruomenei aktualiomis priemonėmis/projektais
• LEADER įgyvendinimo patirtis rodo, kad visų trijų sektorių bendradarbiavimas
sukuria didesnę įgyvendinamų projektų pridėtinę vertę (ne vien materialinę)
• Sėkmingas LEADER įgyvendinimas kaimo vietovėse sudarė prielaidas atsirasti
lūkesčiams miestuose, todėl tikslinga šiuos lūkesčius išnaudoti siekiant
geresnės gyvenimo kokybės miestuose.
• Veiksmų programos URBACT II sukurti veiksmų planai gali būti panaudoti
rengiant BIVP strategijas

ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS
• Atsižvelgiant į tai, kad LEADER iniciatyva (per BIVP kaimo teritorijoms) bus
tęsiama kaimo vietovėse, tikslinga būtų nedubliuoti dviejų analogiškų
instrumentų
• Socialinio ir ekonominio (įskaitant infrastruktūrą) išsivystymo lygis kaimo ir
miesto gyvenamosiose vietovėse skiriasi, todėl ir BIVP pobūdis turi būti
skirtingas.
• Įgyvendinant BIVP
remiamą ESF lėšomis siūloma apsiriboti miestų
teritorijomis, prioritetą teikiant toms vietovėms kur yra įgyvendinama ar buvo
įgyvendinta ITI (integruotų teritorinių investicijų į miestus) programos, taip
sukuriant papildomumą įgyvendinamoms veikloms

Bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros (BIVP) siūlomas
įgyvendinimas Lietuvoje 2014–2020
Žemės ūkio
ministerija

Takoskyra

Miestai
virš 6 tūkst. gyventojų (ir mažesni
savivaldybių centrai)

Vidaus reikalų
ministerija

BIVP įgyvendinimas žuvininkystės regionuose

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija
(bendrasis
koordinatorius
bendruomenių politikos
srityje)

Žemės ūkio
ministerija

BIVP įgyvendinimas
kaimo vietovėse (iki 6
tūkst. gyventojų)
Takoskyra

BIVP įgyvendinimas
miestuose (virš 6
tūkst. gyventojų)

Kaimo vietovės ir maži miestai
iki 6 tūkst. gyventojų (išskyrus
savivaldybių centrus)

BIVP strategijų suderinamumas/papildomumas
Bendri tikslai, tačiau skirtingos vietovės su specifinėmis problemomis
BIVP įgyvendinimas kaimo vietovėse
BIVP įgyvendinimas miestuose
(iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių
(virš 6 tūkst. gyventojų ir savivaldybių centrai –
VRM)
centrus – ŽŪM)
Finansavimo šaltinis – Europos socialinis fondas
Siekiama derinant du miestų plėtros būdus – ITI ir
BIVP – pasiekti didžiausią miestų plėtrai skirtų
viešųjų investicijų efektyvumą ir rezultatų tvarumą

Takoskyra
BIVP įgyvendinimas Žuvininkystės
regionuose – ŽŪM

Finansavimo šaltinis – Europos žemės ūkio fondas
kaimo plėtrai
Siekiama paskatinti kaimo vietovių bendruomenių
įsitraukimą į vietos problemų sprendimą

Kai kurių iniciatyvų sėkmingas įgyvendinimas neapsiriboja
fizinėmis miestų ir kaimų gyvenamųjų vietovių, žuvininkystės
regionų ribomis
Taip pat tikslinga sudaryti galimybes dalintis visų tipų strategijų
įgyvendinimo patirtimi
Atsižvelgiant į tai tikslinga numatyti visų teritorijų
strategijoms privaloma lėšų dalį (pvz. 5-10 proc.), skirtą
įgyvendinti bendradarbiavimo (plačiąja prasme) projektus

Finansavimo šaltinis – Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondas
Siekiama paskatinti žuvininkystės regionų bendruomenių įsitraukimą į problemų sprendimą

Takoskyra

BIVP MIESTUOSE SIŪLOMOS VEIKLOS (PIRMINIS SĄRAŠAS)
• Laisvalaikio užimtumo, neformalios veiklos, sveikatingumo, kultūrinės veiklos
skatinimas
• Bendruomenės
inicijuojamos
veiklos
skirtos
socialinei
atskirčiai,
nusikalstamumui mažinti, aplinkos saugumo ir aplinkosaugos problemoms
spręsti
• Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas (įskaitant
bendradarbiavimą su kaimo vietovių VVG).
• Bendruomeninei veiklai reikalingos infrastruktūros (patalpų), mažosios
architektūros ir kitos infrastruktūros (vaikų žaidimo aikštelės, treniruokliai ir
pan.), būtinos kitoms numatomoms veikloms ir papildančios įgyvendinant ITI
numatytą įrengti ar jau įrengtą infrastruktūrą įrengimas
• ....
• Taip pat būtina numatyti lėšas preliminariai atrinktų strategijų parengimui

Siūlomas sprendimas
• Pritarti ITI modeliui, kai pagal nustatytus kriterijus atrinkus tikslines
teritorijas – savivaldybės parengia tos teritorijos Integruotų teritorinių
investicijų programą (suderinus su verslo struktūromis, vietos
bendruomene, ministerijomis), kurią tvirtina VRM

• Pritarti, kad dėl ITI programų įgyvendinimo VRM ir atitinkama savivaldybė
pasirašytų sutartis
• Pritarti, kad prioritetas teikiamas toms miestų BIVP strategijoms, kurios
papildo ITI programas
• Pritarti, kad BIVP kaimo vietovėse įgyvendina ŽŪM iš EŽŪFKP ir EJRŽF, o
miestuose VRM iš ESF (ŽŪM miestuose iš EJRŽF)

Ačiū už dėmesį!

