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 priemonę VP3-1.1-VRM-01-R
„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ (toliau – Priemonė).
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas 2011–2013 m. laikotarpio
Marijampolės regiono projektų sąrašui pagal Priemonę atnaujinti.
Veiksmų programa
Prioritetas
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Remiamos veiklos
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2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa1
Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai2
Sumažinti pagrindinių ir likusių šalies miestų gyvenimo aplinkos ir
kokybės skirtumus, ypatingą dėmesį skiriant būsto sąlygų pagerinimui
probleminėse vietovėse3
VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“2
Regioninių ekonomikos augimo centrų (Alytaus miesto, Marijampolės,
Tauragės rajono, Telšių rajono, Utenos rajono, Mažeikių rajono ir
Visagino) savivaldybių administracijos4
Pagal priemonę remiamos veiklos:5
1. Miestų atgaivinimo kompleksiniai (integruoti) plėtros projektai:
1.1. miesto viešųjų erdvių plėtra: veikla yra skirta miestų viešųjų erdvių
plėtrai (pvz., miestų privažiavimų, gatvių atkarpų bei automobilių
stovėjimo aikštelių tinklo plėtra ir modernizacija, miestų aikščių ir skverų
sutvarkymas, viešąsias erdves ribojančių pastatų fasadų apdailos
atnaujinimas, šlaitinių stogų apdailos atnaujinimas, keitimas), viešojo
transporto sistemos prieinamumo tobulinimui ir plėtrai (priemonės, kurios
prisideda prie esamos viešojo transporto sistemos plėtros ir siejasi su
visuomeninio transporto keleivių prieinamumo prie šios sistemos
gerinimu (pvz., keleiviams skirtų paviljonų, eismo reguliavimo priemonių
įrengimas ir pan.), eismo saugumo didinimo priemonių įgyvendinimui,
pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtrai, apšvietimo infrastruktūros
plėtrai ir (ar) atnaujinimui, teritorijų apželdinimui, aplinkos sutvarkymui
ir pan.), prisidedant prie palankių sąlygų verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui
sudarymo;
1.2. rekreacinių ir aktyvaus poilsio zonų sutvarkymas: veikla yra skirta
rekreacinių ir (ar) aktyvaus poilsio zonų įrengimui arba esamų
sutvarkymui (pvz., gatvių, parkų, viešųjų sporto objektų ir kitos miesto
gamtinės aplinkos rekreacinių išteklių, žaliųjų zonų kompleksinis
sutvarkymas, pritaikymas rekreacinėms ir aktyvaus poilsio veikloms,
traukos centrų (viešųjų poilsio, laisvalaikio, kultūros objektų)
infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams ir
pan.), taip prisidedant prie palankių sąlygų paslaugų sektoriui vystytis;
1.3. esamų pramoninių ir kitų pažeistų (apleistų) teritorijų regeneracija:
veikla yra skirta pažeistų teritorijų, t. y. apleistų, nenaudojamų
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pramoninės ar komercinės paskirties zonų, regeneracijai (pvz., miesto
aplinką darkančių pastatų pašalinimas, savivaldybei priklausiančios
miesto pramonės zonų infrastruktūros plėtojimas, komercinių centrų ir
kitos savivaldybei priklausiančios viešosios miesto aplinkos
infrastruktūros, svarbios verslui, regeneracija ir pan.), prisidedant prie
palankių sąlygų pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui sudarymo;
1.4. miestų viešųjų traukos centrų (pvz., kultūros centrų, muziejų, viešųjų
bibliotekų) infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės
poreikiams.
2. Parama inovatyvioms vietos gyventojų bendruomenės iniciatyvoms.
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
įgyvendinti teikiamą projektą;
8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir
užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius;
9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų
panaudojimas6
1. Finansuojami kompleksiniai projektai, įgyvendinantys regioninio
ekonomikos augimo centro investicinę programą.
2. Projektas turi būti vykdomas Lietuvos regioninės politikos iki 2013
metų strategijoje išskirtuose regioniniuose ekonomikos augimo centruose
(miestuose).
3. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą6
Lėšų limitai pagal priemonę7:
ES parama
2007-2010 m. (Lt)
40541948

ES parama
2011-2013 m. (Lt)
30406461

ES parama
2007-2013 m. (Lt)
70948409

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 2011 m. rugsėjo 20 d. sprendimu
Nr. 51/8S-32)
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
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2013 m. sausio 25 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

