MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTOS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 23 D.
SPRENDIMO NR. TS-7 „DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMO
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBAI IR PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
APIBENDRINIMO MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS
SEKRETORIATE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2009 m. kovo 24 d. Nr. TS-5
Marijampolė

Marijampolės regiono plėtros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m.
balandžio 17 d. nutarimo Nr. 352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 22-853), Projektinių pasiūlymų pateikimo Marijampolės regiono
plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Marijampolės regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos, patvirtintos Marijampolės regiono plėtos tarybos 2008 m. gegužės 23 d.
sprendimu Nr. TS-7, 31 p., n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Projektinių pasiūlymų pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo Marijampolės regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarką,
patvirtintą Marijampolės regiono plėtos tarybos 2008 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. TS-7, „Dėl
projektinių pasiūlymų pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų
apibendrinimo Marijampolės regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos patvirtinimo“:
1.1. 5 punkte po skaičių ir žodžių „2011–2013 m.“ įrašyti žodžius „arba, jeigu taip nustatyta
projektų finansavimo sąlygų apraše, 2007–2013 m.“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„5. Projektinius pasiūlymus Tarybai 2007–2010 m. ir 2011–2013 m. arba, jeigu taip
nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše, 2007–2013 m. gali teikti Administracija ir
Savivaldybių institucijos“.
1.2. Papildyti Tvarką 101 punktu:
„101. Tarybos sekretoriatas, atsižvelgdamas į teisės aktų, reglamentuojančių regiono
projektų sąrašų sudarymą, ir priemonių, pagal kurias planuojami regiono projektai, finansavimo
sąlygų aprašų pakeitimus, arba paaiškėjus, kad sudarius regiono projektų sąrašą, jame esančių
projektų ES fondų lėšų dalis nesiektų paramos regionui limito, ar paaiškėjus kitoms
aplinkybėms, galinčioms turėti įtakos regiono projektų sąrašų sudarymui, gali skelbti papildomą
kvietimą teikti projektinius pasiūlymus“.
1.3. Pakeisti ir papildyti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
„13. Teikėjas prie projektinių pasiūlymų prideda:
13.1. Savivaldybės tarybos sprendimą (kai projektinį pasiūlymą teikia Savivaldybės
institucija) arba apskrities viršininko įsakymą (kai projektinį pasiūlymą teikia Administracija)
dėl projektinių pasiūlymų teikimo Tarybai;
13.2. Pareiškėjo deklaraciją dėl dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo
prevencijos (1 priedas)“.

1.4. 14 punkte išbraukti žodį „kopiją“ ir vietoj žodžių „nustatytas kitas reikalaujamų kopijų
skaičius“ įrašyti žodžius „nustatyti kiti papildomi reikalavimai“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„14. Administracija ir Savivaldybių institucijos Tarybai pateikia projektinio pasiūlymo
originalą ir elektroninę versiją, įrašytą į kompaktinę plokštelę, – jos turi būti identiškos. Tarybos
sekretoriato atsiųstame raštiškame kvietime pateikti projektinius pasiūlymus gali būti nustatyti
kiti papildomi reikalavimai“.
1.5. 17 punkte išbraukti žodžius „Tarybos sekretoriatas projektinio pasiūlymo teikėjui ne
vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo projektinio pasiūlymo gavimo dienos išsiunčia projektinio
pasiūlymo registravimo patvirtinimo raštą, kuriame nurodomas projektiniam pasiūlymui
suteiktas numeris“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„17. Tarybai pateikti projektiniai pasiūlymai registruojami Europos Sąjungos fondų ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų projektinių pasiūlymų ir susijusių
dokumentų registre, segami Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų projektinių pasiūlymų ir susijusių dokumentų byloje“.
1.6. 19 punkte vietoj žodžių „priedas“ įrašyti skaičius ir žodžius „2 priedas“ ir šį punktą
išdėstyti taip:
„19. Tarybos sekretoriatas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo projektinių pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos (paskutinės dienos) apibendrina gautus projektinius pasiūlymus,
atlikdamas projektinių pasiūlymų patikrą ir parengdamas Marijampolės regiono projektinių
pasiūlymų suvestinę atitinkamam laikotarpiui (2 priedas) konkrečiai veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regionų projektai“.
1.7. 24 punkte išbraukti žodžius „pridėdamas projektinių pasiūlymų kopijas konkrečiai
veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regionų
projektai. Tarybai projektiniai pasiūlymai teikiami svarstyti“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„24. Tarybos sekretoriatas Regiono projektinių pasiūlymų suvestinę atitinkamam
laikotarpiui kartu su Darbo grupės parengta išvada teikia svarstyti Tarybai Tarybos reglamento
nustatyta tvarka“.
1.8. Papildyti Tvarką 251 punktu:
„251. Rekomenduojama paramos suma, nustatyta apskrities viršininko administracijai ar
kiekvienai regiono savivaldybei 2007–2010 m. laikotarpiui pagal rekomenduojamus Europos
Sąjungos 2007–2013 m. struktūrinės paramos paskirstymo regione kriterijus, kuri nebuvo
panaudota sudarant regiono projektų sąrašą 2007-2010 m., perkeliama į 2011-2013 m.
laikotarpį“.

Tarybos pirmininkė

Birutė Kažemėkaitė

Projektinių pasiūlymų pateikimo
Marijampolės regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Marijampolės regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos
1 priedas
(Pareiškėjo deklaracijos dėl dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo
prevencijos formos pavyzdys)

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

Marijampolės regiono plėtros tarybai

Data

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
DĖL DVIGUBO TOS PAČIOS VEIKLOS TŲ PAČIŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMO
PREVENCIJOS

Projekto pavadinimas:

Užtikriname, kad projektiniu pasiūlymu teikiamo projekto tų pačių veiklų tos pačios išlaidos
nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų šaltinių (ES struktūriniai fondai, tarptautinės
paramos programos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, kiti šaltiniai).

(Pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)

A.V.

(parašas)

(Vardas, pavardė)

Projektinių pasiūlymų pateikimo
Marijampolės regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Marijampolės regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos
2 priedas
(Regiono projektinių pasiūlymų suvestinės formos pavyzdys)
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

(įstaigos duomenys)

Regiono projektinių pasiūlymų suvestinė 2007-2010 m. laikotarpiui1
Nr.
(data)

Priemonė
Eil.
Projekto pavadinimas
Nr.

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra
ES fondų lėšų
Kitų
projekto vertė,
suma, Lt
finansavimo
Lt
šaltinių lėšų
suma, Lt

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

1.
Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Patikros rezultatai ir išvados

Eil.
Nr.

1

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Pildant formą 2011-2013 m. laikotarpiui metai rašomi atitinkamai

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra
ES fondų lėšų
Kitų
projekto vertė,
suma, Lt
finansavimo
Lt
šaltinių lėšų
suma, Lt

2

2.
Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Patikros rezultatai
Išvados ir pastabos

Rekomendacijos

...
Projektų vertė, Lt
...

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
...

Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma, Lt
...

Priemonei skirta ES 2007-2013 m.
struktūrinė parama Marijampolės
regionui, Lt

