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
(pakeistos Marijampolės regiono plėtros tarybos 2011 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 51/8S-32), 11
punktu, paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę
„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ (toliau – Priemonė).
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas 2007–2013 m. laikotarpio Rezervinių
Marijampolės regiono projektų sąrašui pagal Priemonę atnaujinti.
Informuojame, kad Rezervinių Marijampolės regiono projektų sąrašas pagal Priemonę
patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-25. Į
Rezervinių Marijampolės regiono projektų sąrašą pagal Priemonę įtrauktas 1 projektas –
„Marijampolės miesto lopšelio-darželio „Rūta“ modernizavimas“ (pareiškėjas Marijampolės
savivaldybės administracija).
Siunčiame susipažinti Priemonės „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ projektinio
pasiūlymo patikros lapą (pridedama). Atkreipiame Jūsų dėmesį į projektinio pasiūlymo patikros lapo
5 punkto nuostatas, dėl kurių atitikimo informaciją prašome pateikti projektinio pasiūlymo 11 punkte
„Projekto parengtumas“, ir patikros lapo 6 punkto nuostatas, dėl kurių atitikimo informaciją prašome
pateikti projektinio pasiūlymo 5 punkte „Projekto aprašymas (santrauka)“.
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2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa1
Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra2
Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei
prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi
visą gyvenimą sistemoje
VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“2
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos ir mokyklos, vykdančios
ikimokyklinio ugdymo programas ir/arba priešmokyklinio ugdymo
programas3
1. Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas ir/arba
priešmokyklinio ugdymo programas, modernizavimas – patalpų, įrangos,
baldų, ugdymo priemonių atnaujinimas;
2. Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas ir/arba
priešmokyklinio ugdymo programas, pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių
(gabių, specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitų) turintiems vaikams (nuo
gimimo iki 7 metų) ugdyti, švietimo pagalbai teikti4
1. Projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą,
uždavinį, taip pat apima pagal tam tikrą prioritetą numatomas remti 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 politiką;
5. Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus;
6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos
Bendrijų politikų nuostatomis;
7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku

2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu
Nr. K(2007)3738
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2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonės „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo
įstaigas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m.
gegužės 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1121 (toliau – Aprašas), 1 p.
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įgyvendinti teikiamą projektą;
8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus
projekto išlaidų finansavimo šaltinius;
9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas5
1. Projektas turi atitikti Mokyklų tobulinimo programą plius, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d.
įsakymu Nr. ISAK-2331 (Žin., 2008, Nr. 7-257);
2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą. Taip pat projektas turi atitikti
savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo
priemones. Jeigu tokio plano nėra, turi būti priimtas savivaldybės tarybos
sprendimas dėl projekto6
Lėšų limitas pagal priemonę Marijampolės regionui – 6 211 222 Lt2

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 Marijampolės regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarka, patvirtinta Marijampolės regiono plėtros tarybos 2008
m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. TS-7 (pakeista Marijampolės regiono
plėtros tarybos 2009 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-5)
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. lapkričio 5 d.

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyrius
Vytauto g. 28, LT-68296 Marijampolė
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
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
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
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Stebėsenos komiteto 2007 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 1
Aprašo 1 priedo 2 p.

