KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
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 (nauja
redakcija išdėstytos Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS35), 11 punktu, paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę VP2-4.4-SM02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (toliau – Priemonė).
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas 2007–2013 m. laikotarpio Rezervinių
Marijampolės regiono projektų sąrašui pagal Priemonę sudaryti.
Rekomenduojame, rengiant projektinius pasiūlymus, projektinio pasiūlymo formos,
patvirtintos 2008 m. balandžio 17 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 352, 11 punkte „Projekto
parengtumas“ pagrįsti projekto atitikimą Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto
2008 m. rugsėjo 15 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-331 (nauja redakcija išdėstyto 2010
m. rugpjūčio 12 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-491), 19 ir 20 punktų nuostatoms. Jei
projektas, kuriam teikiamas projektinis pasiūlymas, šiuo metu neatitinka minėtų nuostatų, prašome
nurodyti, kada bus atlikti minėtuose punktuose nurodyti projekto parengimo darbai.
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė
Galimi pareiškėjai
Remiamos veiklos

Ekonomikos augimo veiksmų programa1
Esminė ekonominė infrastruktūra2
Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių
parametrų gerinimas2
VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas
ir plėtra“2
Savivaldybių administracijos3
1. Vietinės reikšmės kelių, gatvių rekonstravimas ir plėtra;
2. Žvyrkelių asfaltavimas;
3. Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas;
4. Aplinkosauginių priemonių diegimas.4
Jei paraiška teikiama darbams, projektai turi būti parengti įgyvendinti5:
1. Nustatyta tvarka parengta projektui įgyvendinti reikiama
dokumentacija: galimybių studija (statinio statybos pagrindimas),
patvirtintas techninis projektas, ekspertizės aktas, poveikio aplinkai
vertinimas, įskaitant „Natura 2000“ (jei reikia), statybos leidimas;
2. Įvykdyti pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai;
3. Projekto vertė (skaičiuojamoji vertė) apskaičiuota, remiantis Viešojo
pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo
metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (Žin.,
2003, Nr. 22-944; 2008, Nr. 9-334), realiam projekto veiklų įgyvendinimo
laikotarpiui, įvertinant projekto pabrangimą dėl infliacijos;
4. Turtas, kuriam sukurti ar rekonstruoti skiriamas finansavimas,
priklauso pareiškėjui (partneriui) nuosavybės arba patikėjimo teise;
5. Pareiškėjas (partneris) turi daiktinę teisę į žemę, kurioje vykdomas arba
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Ekonomikos augimo veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)
3740
2
VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo
sąlygų aprašas, patvirtintas 2008 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-331 (nauja
redakcija išdėstytas 2010 m. rugpjūčio 12 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-491) (Toliau – Aprašas)
3
Aprašo 12 p.
4
Aprašo 3 p.
5
Aprašo 19 p.

Bendrieji atrankos
kriterijai

Specialieji atrankos
kriterijai

ES struktūrinė
parama
Marijampolės
regionui
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numatomas vykdyti projektas.
Jei paraiška teikiama paslaugoms, turi būti6:
1. Parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija: galimybių
studija, techninė užduotis paslaugoms atlikti;
2. Įvykdyti pagrindinių projekto veiklų viešieji pirkimai;
3. Projekto vertė (skaičiuojamoji vertė) apskaičiuota, remiantis Viešojo
pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo
metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (Žin.,
2003, Nr. 22-944; 2008, Nr. 9-334), realiam projekto veiklų įgyvendinimo
laikotarpiui, įvertinant projekto pabrangimą dėl infliacijos;
4. Turtas, kuriam sukurti ar rekonstruoti skiriamas finansavimas,
priklauso pareiškėjui (partneriui) nuosavybės arba patikėjimo teise;
5. Pareiškėjas (partneris) turi daiktinę teisę į žemę, kurioje vykdomas arba
numatomas vykdyti projektas.
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 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
panaudojimas7
1. Visi projektai turi atitikti regiono plėtros planą. Taip pat projektas turi
atitikti savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu jis yra, įgyvendinimo
priemones, arba turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl
projekto8
Lėšų limitai pagal priemonę9:
ES parama
2007-2010 m. (Lt)
12 709 665,00

ES parama
2011-2013 m. (Lt)
15 243 958,00

ES parama
2007-2013 m. (Lt)
27 953 623,00

Aprašo 20 p.
Aprašo 3 priedas
8
Bendro stebėsenos komiteto 2007 m. gruodžio 21 d. posėdžio nutarimas Nr. 1
9
Ekonomikos augimo veiksmų programos priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23
d. nutarimu Nr. 788
7

Rekomenduojami
Europos Sąjungos
2007–2013 m.
struktūrinės
paramos
paskirstymo
regione kriterijai

ES struktūrinės paramos lėšos priemonei regione paskirstomos pagal šiuos
kriterijus10:
Kalvarijos savivaldybei – proporcingai Kalvarijos savivaldybės gyventojų
skaičiui;
Kazlų Rūdos savivaldybei – proporcingai Kazlų Rūdos savivaldybės
gyventojų skaičiui;
Marijampolės savivaldybei – proporcingai Marijampolės savivaldybės
kaimo gyventojų skaičiui;
Šakių rajono savivaldybei – proporcingai Šakių rajono savivaldybės
gyventojų skaičiui;
Vilkaviškio rajono savivaldybei – proporcingai Vilkaviškio rajono
savivaldybės gyventojų skaičiui
Subjektas

Kalvarijos savivaldybei
Kazlų Rūdos savivaldybei
Marijampolės savivaldybei
Šakių rajono savivaldybei
Vilkaviškio rajono savivaldybei

Iš viso:

Projektinių
pasiūlymų teikimo
tvarka ir forma

Projektinių
pasiūlymų priedai

Galutinė
projektinių
pasiūlymų
pateikimo data
Projektinius
pasiūlymus pateikti
adresu:

Kontaktiniai
asmenys

ES parama
2007-2010 m.
(Lt
1 266 834
1 372 482
2 070 697
3 456 327
4 543 325
12 709 665

ES parama
2011-2013 m.
(Lt)
1 519 440
1 646 154
2 483 591
4 145 514
5 449 259
15 243 958

ES parama
2007-2013 m.
(Lt)
2 786 274
3 018 636
4 554 288
7 601 841
9 992 584
27 953 623

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
2011 m. sausio 17 d.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Regionų plėtros skyriaus
Marijampolės apskrities poskyris
Vytauto g. 28,
LT-68296 Marijampolė
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Regionų plėtros skyriaus
Marijampolės apskrities poskyrio vyr. specialistės
Jurgita Pačkauskaitė
Tel: 8 343 91352, Faks. 8 343 91240,
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Rekomenduojami Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos paskirstymo regione kriterijai priemonei
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, patvirtinti 2008 m. lapkričio 4 d. Marijampolės
regiono plėtros tarybos sprendimas Nr. TS-10

El. p. jurgita.packauskaite@vrm.lt
Agnė Norutė
Tel: 8 343 91352, Faks.: 8 343 91240,
El. p. agne.norute@vrm.lt
Rima Puskunigienė
Tel: 8 343 50250, Faks.: 8 343 91240,
El. p. rima.puskunigiene@vrm.lt

PRIDEDAMA. Projektinio pasiūlymo patikros lapo forma, 2 lapai.

