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
(pakeistos Marijampolės regiono plėtros tarybos 2009 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-5), 101
punktu, paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę VP1-4.2-VRM-02-R
„Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“ (toliau – Priemonė).
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas 2011–2013 m. laikotarpio
Marijampolės regiono projektų sąrašui ir Rezervinių Marijampolės regiono projektų sąrašui pagal
Priemonę sudaryti. Informuojame, kad 2007–2010 m. Marijampolės regiono projektų sąrašas ir
Rezervinių Marijampolės regiono projektų sąrašas pagal Priemonę patvirtinti Marijampolės regiono
plėtros tarybos 2009 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-3. Regiono projektų sąrašas 2011–2013 metų
laikotarpiui bus sudaromas ir tvirtinamas iš rezervinių regiono projektų sąrašo, taip pat iš pateiktų
naujų projektinių pasiūlymų1.
Veiksmų
programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė
Galimi
pareiškėjai
Remiamos
veiklos

Bendrieji
atrankos
kriterijai

1

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa2
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“3
„Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo
administravimo struktūrą“3
VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“3
Savivaldybių administracijos4
1. Regionų plėtros planų rengimas ir (ar) atnaujinimas;
2. Savivaldybių (ilgalaikių / trumpalaikių) strateginių plėtros planų rengimas ir
(ar) atnaujinimas;
3. Sektorinių studijų, tyrimų, analizių, skirtų regioninei plėtrai tobulinti,
rengimas; projekto vykdytojas turi užtikrinti parengtų studijų, tyrimų, analizių
rezultatų taikymą ir panaudojimą5
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

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352, 6.2. p.
2
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d.
sprendimu Nr. K(2007)4475
3
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m.
lapkričio 27 d. įsakymu Nr. Nr. Nr. 1V-420
4
Aprašo 14 p.
5
Aprašo 8 p.

Specialieji
atrankos
kriterijai

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 panaudojimas6
1. Projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d.
nutarimo Nr. 575 „Dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos“
(Žin., 2005, Nr. 66-2370) 34.6 punkte nustatytą uždavinį ir šiam uždaviniui
pasiekti 34.6.3 punkte nustatytą įgyvendinimo priemonę;
2. Visi projektai turi atitikti regiono plėtros planą. Taip pat projektas turi
atitikti savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo
priemones, arba turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl
projekto7
Lėšų limitai pagal priemonę:8

ES fondų lėšos
ES parama
ES parama
ES parama
Marijampolės
2007-2010
m.
(Lt)
2011-2013
m.
(Lt)
2007-2013 m. (Lt)
regionui
571 016,00
524 984,00
1 096 000,00
2007-2013 m.
Rekomenduojami ES struktūrinės paramos lėšos priemonei regione paskirstomos Marijampolės
apskrities viršininko administracijai ir visoms regiono savivaldybėms lygiomis
Europos
dalimis9
Sąjungos 2007–
2013 m.
Subjektas
ES parama
2007-2013 m. (Lt)
struktūrinės
Marijampolės apskrities viršininko administracijai
182 666,67
paramos
Kalvarijos
savivaldybei
182 666,67
paskirstymo
regione kriterijai
Kazlų Rūdos savivaldybei
182 666,67
Marijampolės savivaldybei
Šakių rajono savivaldybei
Vilkaviškio rajono savivaldybei

182 666,67
182 666,67
182 666,67

Marijampolės regionui

ES fondų lėšų
likutis
Marijampolės
regionui
2007–2013 m.10

Projektinių
pasiūlymų
teikimo tvarka ir
6

Subjektas
Marijampolės apskrities viršininko administracijai
Kalvarijos savivaldybei
Kazlų Rūdos savivaldybei
Marijampolės savivaldybei
Šakių rajono savivaldybei
Vilkaviškio rajono savivaldybei
Iš viso:

1 096 000,00
ES fondų lėšų likutis
2007-2013 m. (Lt)
182.666,65
21.086,77
182 666,67
85.001,67
111.491,92
4.110,67
587.024,35

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“;

Stebėsenos komiteto 2007 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 1
Stebėsenos komiteto 2008 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 2
8
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m.
liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 (Žin., 2008, Nr. 95-3722)
9
Rekomenduojami Europos Sąjungos 2007–2013 m. struktūrinės paramos paskirstymo regione kriterijai priemonei
„Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai“, patvirtinti Marijampolės regiono plėtros tarybos 2008 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl
rekomenduojamų Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos paskirstymo regione kriterijų patvirtinimo“
10
ES fondų lėšų likutis Marijampolės regionui apskaičiuotas įvertinus Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal
Priemonę, 2007–2010 m. laikotarpio sąraše Nr. 41, esantiems projektams skirtas ES fondų lėšas
7

forma

Projektinių
pasiūlymų
priedai
Galutinė
projektinių
pasiūlymų
pateikimo data
Projektinius
pasiūlymus
pateikti adresu:

Kontaktiniai
asmenys

2. Marijampolės regiono plėtos tarybos 2008 m. gegužės 23 d. sprendimas Nr.
TS-7 „Dėl projektinių pasiūlymų pateikimo Marijampolės regiono plėtros
tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos patvirtinimo“
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
2010 m. lapkričio 12 d.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Regionų plėtros skyriaus
Marijampolės apskrities poskyris
Vytauto g. 28,
LT-68296 Marijampolė
Jurgita Pačkauskaitė
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Regionų plėtros skyriaus
Marijampolės apskrities poskyrio vyr. specialistė
Tel: 8 343 91352, Faks. 8 343 91240,
El. p. jurgita.packauskaite@vrm.lt

PRIDEDAMA. Projektinio pasiūlymo patikros lapo forma, 2 lapai.

