(Projektinio pasiūlymo patikros lapą pildančios institucijos pavadinimas)

PROJEKTINIO PASIŪLYMO PATIKROS LAPAS
Priemonės pavadinimas

VP3-1.4-AM-04-R priemonė „Vandens telkinių
būklės gerinimas“

Projektinio pasiūlymo teikėjo regiono plėtros tarybai
pavadinimas
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projektinio pasiūlymo gavimo data
Projektinio pasiūlymo Nr.:
Taip
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

4.
4.1.
4.2
4.3.

5.
5.1.

Administracinės atitikties vertinimas
Projektinis pasiūlymas yra gautas iki kvietime teikti projektinius pasiūlymus nustatyto
galutinio pateikimo termino
Projektinis pasiūlymas yra tinkamai įformintas, kaip tai yra reikalaujama kvietime teikti
projektinius pasiūlymus
Pridėti visi kvietime teikti projektinius pasiūlymus reikalaujami dokumentai
Pareiškėjo ir partnerio (partnerių) vertinimas
Projektinio pasiūlymo teikėjas yra savivaldybės institucija (savivaldybės
administracijos direktorius ar savivaldybės taryba)
Projektiniame pasiūlyme nurodytas pareiškėjas atitinka atitinkamos veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus
reikalavimus
Partneris (partneriai), jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriu (partneriais),
atitinka atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės projektų
finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus
Atitiktis projektų bendriesiems atrankos kriterijams
Projektiniame pasiūlyme įvardyto projekto tikslai ir uždaviniai siejasi su atitinkamos
veiksmų programos prioriteto tikslu ir bent vienu uždaviniu
Projektiniame pasiūlyme įvardyto projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka
atitinkamos priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše numatytas remiamas veiklas
Projektiniame pasiūlyme įvardytas projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių,
atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus (preliminariai patikrinti ar
projektiniame pasiūlyme įvardytas projektas sudaro prielaidas siekti bent vieno
priemonėje nustatyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio)
Projektiniame pasiūlyme įvardytas projektas turi nedaugiau kaip tris tikslus, tikslas
nedaugiau kaip tris uždavinius, o uždaviniui pasiekti numatomos nedaugiau kaip
penkios veiklos)
Projektiniame pasiūlyme įvardytas projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus,
aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius (reikia patikrinti ar
tenkinami Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyti projekto finansavimo dydžio
reikalavimai ir reikalavimai pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) įnašui)
Atitiktis projektų specialiesiems atrankos kriterijams
Projektiniame pasiūlyme įvardytas projektas atitinka ES Bendrosios vandens politikos
direktyvos 2000/60/EB reikalavimus
Projektiniu pasiūlymu įvardytu projektu ketinamas valyti ir (ar) tvarkyti vandens
telkinys yra svarbus rekreaciniu požiūriu gyvenamojoje vietovėje
Projektiniame pasiūlyme įvardytas projektas atitinka regiono plėtros planą. Taip pat
atitinka savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo priemones.
Jeigu tokio plano nėra, priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto
Projekto įgyvendinimo laikotarpio tinkamumas
Projektiniame pasiūlyme įvardinto projekto pradžios data atitinka atitinkamos veiksmų
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5.2.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

programos prioriteto įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše
nustatytus reikalavimus
Projektiniame pasiūlyme įvardyto projekto įgyvendinimo laikotarpis atitinka
atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės projektų
finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus
Atitiktis priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 22 ir 24 punktų
nuostatoms
Pateikta informacija apie parengtą/rengiamą ir teisės aktų nustatyta tvarka suderintą
dokumentaciją, reikalingą vandens telkinio valymui ir (arba) tvarkymui (pvz., valymo
darbų programa, valymo darbų technologinis projektas, techninis projektas ar pan.)
Pateikta informacija apie atliktą/planuojamą atlikti techninio projekto ekspertizę, jei
toks reikalavimas yra numatytas statybos techniniame reglamente STR 1.06.03:2002
„Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 214 (Žin., 2002, Nr. 55-2200)
Pateikta informacija apie atsakingos institucijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai
vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių vadovaudamasis
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 821965; 2005, Nr. 84-3105) nuostatomis (jeigu taikomos atsižvelgiant į projekto veiklas)
Pateikta informacija apie rengiamas/parengtas statinio projektavimo sąlygas (jeigu
taikoma).
Vandens telkinys, kuriam planuojama taikyti vandens telkinių būklės gerinimo
priemones, priklauso valstybei nuosavybės teise
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PATIKROS LAPĄ PILDANČIOS INSTITUCIJOS DARBUOTOJO PASTABOS IR IŠVADOS:
Kokios informacijos ar dokumentų trūksta
Kriterijai, kurie nėra tenkinami
Projekto parengtumas
Kita
Patikros lapą pildančios institucijos darbuotojo išvada:
Projektinis pasiūlymas atitinka visus projektinio pasiūlymo patikros lape nustatytus reikalavimus ir gali
būti įtraukiamas į regiono projektų sąrašą.
Projektinis pasiūlymas neatitinka visų projektinio pasiūlymo patikros lape, (nuoroda į punktų numerius)
punkte (-uose) išdėstytų reikalavimų ir negali būti įtraukiamas į regiono projektų sąrašą.

__________________________

