Vadovaujantis Projektinių pasiūlymų pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo Marijampolės regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos,
patvirtintos Marijampolės regiono plėtros tarybos 2008 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. TS-7, 11
punktu, kviečiame teikti projektinius pasiūlymus pagal VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens
telkinių būklės gerinimas“ rezervinių projektų sąrašui sudaryti.
Atkreipiame dėmesį, kad kartu su paraiška bus būtina pateikti įgyvendinančiajai
institucijai parengtą ir teisės aktų nustatyta tvarka suderintą techninę dokumentaciją, išvadą dėl
poveikio aplinkai vertinimo ir iki galutinio paraiškų pateikimo termino turės būti pradėti viešieji
pirkimai. Preliminarus naujas galutinis paraiškų pateikimo terminas įgyvendinančiajai institucijai
planuojamas 2012 m. liepos 31 d., todėl prašome projektiniuose pasiūlymuose paraiškų pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai datą nurodyti ne vėlesnę kaip 2012 m. liepos 31 d.
Taip pat siunčiame susipažinti Priemonės projektinio pasiūlymo patikros lapą (pridedama).
Atkreipiame Jūsų dėmesį į projektinio pasiūlymo patikros lapo 6 p. nuostatas, dėl kurių atitikimo
informaciją prašome pateikti projektinio pasiūlymo 11 punkte „Projekto parengtumas“, taip pat
prašome projektinio pasiūlymo 5 punkte „Projekto aprašymas (santrauka)“ pateikti informaciją dėl
projekto atitikimo Aprašo 24, 26-30 p. nuostatoms.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa1
Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai1
VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“1
Priemonė
Galimi pareiškėjai Savivaldybių administracijos 2
Vandens telkinių (tarpinių vandenų, ežerų, upių ir tvenkinių) būklės
Remiamos veiklos
gerinimo priemonių (valymas ir tvarkymas; artimo natūraliam hidrologinio
režimo atstatymas; teršalų prietakos į telkinius mažinimo priemonių
taikymas; gamtosauginis pakrančių valymas ir sutvarkymas)
įgyvendinimas3
Bendrieji atrankos 1. Projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą,
uždavinį, taip pat apima pagal tam tikrą prioritetą numatomas remti
kriterijai
veiklas;
2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus;
3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių
veiksmų programoje nustatytus tikslus;
4. Projektas atitinka darnaus vystymosi principą;
5. Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus;
6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos
Bendrijų politikos sričių nuostatomis;
7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku
įgyvendinti teikiamą projektą;
8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus
projekto išlaidų finansavimo šaltinius;
9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų
panaudojimas4
Specialieji atrankos 1. Projektas turi atitikti ES Bendrosios vandens politikos direktyvos
2000/60/EB reikalavimus;
kriterijai
2. Vandens telkinys turi būti svarbus rekreaciniu požiūriu gyvenamojoje
vietovėje;
3. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą. Taip pat projektas turi
Veiksmų programa
Prioritetas

1

Aprašo 1 p.;
Aprašo 14 p.
3
Aprašo 6 p.
4
Aprašo 3 priedas;
2

ES struktūrinė
parama
Marijampolės
regionui
Projektinių
pasiūlymų teikimo
tvarka ir forma

Projektinių
pasiūlymų priedai

Galutinė
projektinių
pasiūlymų
pateikimo data
Projektinius
pasiūlymus pateikti
adresu:
Kontaktiniai
asmenys

atitikti savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo
priemones. Jeigu tokio plano nėra, turi būti priimtas savivaldybės tarybos
sprendimas dėl projekto5
Lėšų limitai pagal priemonę6:
ES parama
2007-2010 m. (Lt)
9 691 907

ES parama
2011-2013 m. (Lt)
0

ES parama
2007-2013 m. (Lt)
9 691 907

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimas
Nr. 352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
2. Projektinių pasiūlymų pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo regiono plėtros tarybos sekretoriate
tvarka, patvirtinta Marijampolės regiono plėtos tarybos 2008 m. gegužės
23 d. sprendimu Nr. TS-7 (nauja redakcija išdėstyta Marijampolės regiono
plėtros tarybos 2010 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-35)
1. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl projektinių pasiūlymų teikimo
Marijampolės regiono plėtros tarybai;
2. Pareiškėjo deklaracija dėl dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų
finansavimo prevencijos
2012 m. balandžio 5 d.

Marijampolės regiono plėtros taryba
Vytauto g. 28,
LT-68296 Marijampolė
Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyriaus vyr. specialistė
Agnė Norutė
Tel. / Faks.: 8 343 91240, el. p. agne.norute@vrm.lt
Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyriaus vyr. specialistė
Jurgita Pačkauskaitė
Tel: 8 343 91352, Faks.: 8 343 91240, el. p. jurgita.packauskaite@vrm.lt
VRM Regioninės politikos departamento
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyriaus vyr. specialistė
Rima Puskunigienė
Tel: 8 343 50250, Faks.: 8 343 91240, el. p. rima.puskunigiene@vrm.lt

PRIDEDAMA. Projektinio pasiūlymo patikros lapo forma, 2 lapai.
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Stebėsenos komiteto 2007 m. spalio 30 d. posėdžio 2007 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 1;
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d.
nutarimu Nr. 787
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