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
2011 m. rugsėjo 20 d. Nr. 51/8S-32
Marijampolė
Marijampolės regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a:
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, nauja
redakcija išdėstytą Marijampolės regiono plėtos tarybos 2010 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS35:
1. Įrašyti 1 punkte po žodžių „(toliau – Savivaldybių institucijos)“ žodžius „Regioninės
plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai“,
vietoj žodžio „teikiančioms“ žodį „teikiantiems“ ir punktą išdėstyti taip:
„1. Projektinių pasiūlymų pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybai ir projektinių
pasiūlymų apibendrinimo Marijampolės regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarka (toliau –
Tvarka) skirta Marijampolės apskrities savivaldybių institucijoms (toliau – Savivaldybių
institucijos), Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir Būsto ir
urbanistinės plėtros agentūrai, teikiantiems projektinius pasiūlymus Marijampolės regiono plėtros
tarybai (toliau – Taryba), bei Marijampolės regiono plėtros tarybos sekretoriatui (toliau – Tarybos
sekretoriatui), apibendrinančiam projektinius pasiūlymus.“.
2. Papildyti 4 punktą pastraipa:
„Projektinių pasiūlymų teikėjas – Savivaldybių institucijos, Regioninės plėtros
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra“.
3. Įrašyti 5 punkte po žodžių „Savivaldybių institucijos“ žodžius „Regioninės plėtros
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (toliau –
Projektinių pasiūlymų teikėjai)“ ir 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 Savivaldybių institucijos,
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Būsto ir urbanistinės plėtros
agentūra (toliau – Projektinių pasiūlymų teikėjai)“.
4. Įrašyti 7 punkte vietoj žodžių „Savivaldybių institucijos“ žodžius „Projektinių
pasiūlymų teikėjai“ ir punktą išdėstyti taip:
„7. Projektinių pasiūlymų teikėjai projektinius pasiūlymus teikia Tarybai, įvertinę poreikius
ir galimybes pagal paramos regionui limitus ir regiono bei savivaldybių strateginių plėtros planų
priemones, taip pat Tarybos patvirtintus rekomenduojamus struktūrinės paramos paskirstymo
regione kriterijus konkrečiai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią
planuojami regionų projektai“.
5. Įrašyti 10 punkte vietoj žodžių „Savivaldybių institucijoms“ žodžius „Projektinių
pasiūlymų teikėjams“ ir punktą išdėstyti taip:
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„10. Tarybos sekretoriatas Projektinių pasiūlymų teikėjams ne vėliau kaip per 10 darbo
dienų nuo konkrečios veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės, pagal kurią
planuojami regionų projektai, Projekto finansavimo sąlygų aprašo įsigaliojimo išsiunčia raštišką
kvietimą pateikti projektinius pasiūlymus atitinkamam laikotarpiui“.
6. Įrašyti 13 punkte vietoj žodžių „Savivaldybių institucijos“ žodžius „Projektinių
pasiūlymų teikėjai“ ir punktą išdėstyti taip:
„13. Projektinių pasiūlymų teikėjai projektinius pasiūlymus atitinkamam laikotarpiui
Tarybai teikia užpildydamos Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo priede nustatytą Projektinio
pasiūlymo regiono projekto finansavimui iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų gauti formą“.
7. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:
„14. Projektinių pasiūlymų teikėjas prie projektinių pasiūlymų prideda:
14.1. Savivaldybės tarybos sprendimą dėl projektinių pasiūlymų teikimo Tarybai kai
projektinį pasiūlymą teikia Savivaldybės institucija (nepridėjus Savivaldybės tarybos sprendimo,
Darbo grupė gali teikti išvadą įtraukti projektą į Rezervinių regiono projektų sąrašą);
14.2. Pareiškėjo deklaraciją dėl dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo
prevencijos (1 priedas)“.
8. Įrašyti 15 punkte vietoj žodžių „Savivaldybių institucijos“ žodžius „Projektinių
pasiūlymų teikėjai“ ir punktą išdėstyti taip:
„15. Projektinių pasiūlymų teikėjai 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“.
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