Fondas:

Europos Socialinis fondas

Veiksmų
programa:

Techninės paramos veiksmų programa

Veiksmų
programos
prioritetas:
Veiksmų
programos
prioriteto
priemonė:

Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal
konvergencijos tikslą, administravimui
ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos
funkcionavimas

Kvietimo numeris: VP4-1.1-FM-01-V-01
Projekto kodas:

VP4-1.1-FM-01-V-01-005

Projekto
vykdytojas:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Projekto
pavadinimas:

Vidaus reikalų ministerijai priskirtų funkcijų įgyvendinimas, siekiant sukuti
efektyvią 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal
Konvergencijos tikslą, administravimo sistemą bei užtikrinti šios sistemos
funkcionavimą

Projekto būsena:

Įgyvendinimas

Bendra projekto
vertė:

6 968 000,00 Lt

Projektui skirtas
finansavimas:

6 968 000,00 Lt

iš jo ES dalis:
5 922 800,00 Lt
Projektui išmokėta
2 531 676,07 Lt
lėšų:
iš jo ES dalis:

2 151 924,63 Lt

Projekto
įgyvendinimo
apskritis:

Vilniaus apskritis

Projekto
įgyvendinimo
savivaldybė:

Vilniaus miesto

Projekto
aprašymas:

LRV 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr.1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. Europos

Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“
Vidaus reikalų ministerijai (toliau – VRM ) priskirtos tarpinės institucijos
funkcijos su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe koordinuoti, planuoti,
valdyti ir kontroliuoti ES struktūrinę paramą. Pažymėtina, kad kaip nustatyta
Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje, VRM
išskirtinai atsako už nacionalinės regioninės politikos koordinavimą. VRM
atsakinga už Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo,
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau – VP) 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“ 16 priemonių bei Sanglaudos skatinimo VP 1 prioriteto „Vietinė ir
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo plėtrai“ 5 priemones. Poreikis ir problema: atsižvelgiant į naujai
priskirtas funkcijas, padidėjusias atsakomybės sritis bei planuojamas
administruoti ES struktūrinės paramos lėšų apimtis, VRM iškyla poreikis
finansuoti naujų darbuotojų darbo užmokestį, sudaryti darbuotojams tinkamas
darbo sąlygas, tobulinti jų kvalifikaciją. Nauda: projekto finansuojamo iš
Techninės paramos VP administravimui įgyvendinimas padėtų sukurti
efektyvią ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą,
administravimo sistemą, užtikrinant kokybišką šios sistemos funkcionavimą
įgyvendinant VP. Sprendimo būdai: projekto veiklose numatyta kelti valstybės
tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, administruojančių VP,
kvalifikacijos, žinių, gebėjimų lygį, finansuoti darbo užmokestį, įsigyti įrangos
ir įrenginių, darbo vietų įrengimui bei pirkti konsultavimo, studijų, tyrimų
paslaugas skirtas geresniam 2007–2013 m. ES fondų lėšų administravimui.

