KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL PRIEMONĘ VP3-1.3-ŪM05-R „VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA
REGIONUOSE“
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
(aktuali redakcija nuo 2011-09-20), 11 punktu, skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus
pagal priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra
regionuose“ (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. lapkričio 25 d. d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-578 (pakeisto 2010 m. rugpjūčio 20 d.
LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-633), 24 ir 25 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

Bendrieji atrankos
kriterijai

1

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa1
Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai2
Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos
išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam
poilsiui2
VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra
regionuose“2
Savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių nors
vienas dalyvis yra valstybė ar savivaldybės3
1. Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas (vandens ir dviračių
turizmo trasų, pėsčiųjų takų, kempingų, stovyklaviečių, poilsiaviečių,
apžvalgos aikštelių, regyklų), įskaitant higienos statinių ar įrenginių
statybą, rekonstravimą ir remontą;
2. Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos
darbai, skirti minėtus objektus pritaikyti turizmui;
3. 1 ir 2 punktuose nurodytos viešosios turizmo infrastruktūros statinių
projektavimas. Projektai, kuriuose numatoma vykdyti tik 3. punkte
nurodytą veiklą (nevykdant 1.-2. punktuose nurodytų veiklų), nėra tinkami
finansuoti;
4. Regiono kultūrinio, verslo, sveikatinimo ir aktyvaus turizmo produktų
įvairių rinkodaros priemonių įgyvendinimas (de minimis).4
1. Projektas atitinka bent vieną Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
ir jos prioriteto tikslą, uždavinį, taip pat apima pagal tam tikrą prioritetą
numatomas remti veiklas.

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d.
sprendimu Nr. K (2007) 3738;
2
VP3-1.3-ŪM-05-R priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 4578, 2 p.;
3
Aprašo 13 p.;
4
Aprašo 11 p.;

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
panaudojimas.5
Specialieji atrankos 1. Visi projektai turi atitikti regiono plėtros planą. Taip pat projektas turi
atitikti savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo
kriterijai
priemones, arba turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl
projekto.
2. Turizmo informacijos sklaidos ir (ar) rinkodaros projektų atveju
privaloma sąlyga – vienoje apskrityje esančių kelių savivaldybių kartu
teikiami projektai.
3. Jei projekto metu numatomas nekilnojamųjų kultūros objektų
pritaikymas turizmo reikmėms, objektas turi būti įtrauktas į kultūros
vertybių registrą.6
Lėšų limitas pagal priemonę Marijampolės regionui – 7 000 000 Lt7
ES fondų lėšos
Marijampolės
regionui
2007-2013 m.
ES struktūrinės paramos lėšos priemonei regione paskirstomos pagal šiuos
Rekomenduojami
kriterijus8:
Europos Sąjungos
Kalvarijos savivaldybei – proporcingai Kalvarijos savivaldybės gyventojų
2007–2013 m.
skaičiui;
struktūrinės
Kazlų Rūdos savivaldybei – proporcingai Kazlų Rūdos savivaldybės
paramos
gyventojų skaičiui;
paskirstymo
Marijampolės savivaldybei – proporcingai Marijampolės savivaldybės
regione kriterijai
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
Marijampolės regionui
5

ES parama 2007-2013 m. (Lt)
697 724,25
755 911,04
1 140 461,06
1 903 613,12
2 502 290,53
7 000 000,00

Aprašo 2 priedas;
Stebėsenos komiteto 2008 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 2, 13 p.;
7
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23
d. nutarimu Nr. 787;
8
2008 m. liepos 16 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimas Nr. TS-9 „Dėl rekomenduojamų Europos
Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos paskirstymo regione kriterijų patvirtinimo“.
6

Projektinių
pasiūlymų teikimo
tvarka ir forma

Projektinių
pasiūlymų priedai

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

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 (aktuali redakcija nuo 2011-09-20).
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. spalio 31 d.

Marijampolės regiono plėtros taryba
Vytauto g. 28,
LT-68296 Marijampolė
Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyriaus vyr. specialistės
Jurgita Pačkauskaitė
Tel: 8 343 91352, Faks. 8 343 91240,
El. p. jurgita.packauskaite@vrm.lt
Agnė Norutė
Tel: 8 343 91352, 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

PRIDEDAMA. Projektinio pasiūlymo patikros lapo forma, 2 lapai.

