PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
2007-2013 M. TAURAGĖS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ SUDARYMUI
PAGAL ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. VP3-2.2-ŠMM-06-R „INVESTICIJOS Į
IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS“
KVIETIMO NR. TRPP-11-08
2011-11-17
Veiksmų programa

Sanglaudos skatinimo

Prioritetas

2 prioritetas „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Priemonė

VP3- 2.2-ŠMM-06-R “Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“

Projekto
finansavimo sąlygų
aprašas

Patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2009 m.
geguţės 27 d. įsakymu. Nr. ISAK – 1121 ( Ţin., 2009, Nr.68 - 2779 ).
(Pakeistas Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr.
ISAK – 2180).
Savivaldybių institucijos (savivaldybės administracijos direktorius ar
savivaldybės taryba)

Projektinių
pasiūlymų teikėjai

Galimi pareiškėjai/
partneriai

Remiamos veiklos

Bendrieji projektų
atrankos kriterijai
( patvirtinti Stebėsenos
komiteto 2007 m.spalio 30
d. nutarimu Nr. 1)

Galimi pareiškėjai - Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos ir
mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programas ir/arba
priešmokyklinio ugdymo programas.
Galimas(-i) partneris(-iai) – Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracija(-os) ir mokykla(-os), vykdančios ikimokyklinio ugdymo
programas ir/arba priešmokyklinio ugdymo programas
1. Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas ir/arba
priešmokyklinio ugdymo programas, modernizavimas – patalpų, įrangos,
baldų, ugdymo priemonių atnaujinimas;
2. Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas ir/arba
priešmokyklinio ugdymo programas, pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių
(gabių, specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitų) turintiems vaikams (nuo
gimimo iki 7 metų) ugdyti, švietimo pagalbai teikti.
Projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą,
uţdavinį, taip pat apima pagal tam tikrą prioritetą numatomas remti veiklas;
Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus;
Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uţdavinių, atitinkančių veiksmų
programoje nustatytus tikslus;
Projektas atitinka darnaus vystymosi principą;
Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus;
Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų
politikos sričių nuostatomis;
Pareiškėjas organizaciniu poţiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti

teikiamą projektą;
Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėţtus, aiškius ir uţtikrintus
projekto išlaidų finansavimo šaltinius;
Uţtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.
Specialieji
projektų atrankos
kriterijai (patvirtinti
Stebėsenos komiteto 2008
m .sausio 25 d. nutarimu
Nr.2)

Regioniniai
atrankos kriterijai
Projektų atrankos
būdas

Projektas turi atitikti programos „Mokyklų tobulinimas plius“ nuostatas,
prisidėti prie MTP+ 42 priedo „Investicijų į ikimokyklinio ugdymo įstaigas
komponentas“ įgyvendinimo.
Visi projektai turi atitikti regiono plėtros planą.
Projektas turi atitikti savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo
priemones.
Netaikomi
Regiono projektų planavimas
Viso 2007-2013 m. –5 013 878 Lt;

ES lėšų limitas
Tauragės regionui

Projektinių
pasiūlymų teikimo
tvarka

Projektinių
pasiūlymų teikimo
terminas

Projektinius
pasiūlymus pateikti
adresu:

2007-2013 m. ES fondų lėšos, dėl kurių skelbiamas papildomas kvietimas
274.571,16 Lt.
Projektinis pasiūlymas turi atitikti priemonės projektų finansavimo sąlygų
aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2009
m. geguţės
27 d. įsakymu Nr. Nr. ISAK – 1121 ( Ţin., 2009, Nr.68 2779). (Pakeistas Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 2 d.
įsakymu. Nr. ISAK – 2180).
Projektiniai pasiūlymai teikiami pagal:
1. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandţio 17 d. nutarimu Nr.
352 (Ţin., 2008, Nr. 48-1778), priede nustatytą formą. Projektiniai
pasiūlymai turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos parengtomis metodinėmis rekomendacijomis dėl
projektinio pasiūlymo regiono projekto finansavimui iš Europos Sąjungos
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšų gauti formos
pildymo.
2. 2011 m. vasario 28 d. Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimu
Nr.51/9VL-15 patvirtintą “Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudţeto lėšomis finansuotinų projektinių pasiūlymų pateikimo
Tauragės regiono plėtros tarybai, projektinių pasiūlymo apibendrinimo
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės
apskrities skyriuje, regiono projektų sąrašų sudarymo ir tvirtinimo tvarką“.
2011 m. gruodžio 15 d., 17.00 val.
Projektiniai pasiūlymai, gauti pasibaigus kvietime teikti projektinius
pasiūlymus nurodytam terminui, pripaţįstami pateiktais netinkamai.
Tauragės regiono plėtros tarybai teikiamas vienas originalus projektinio
pasiūlymo egzempliorius, ant kurio turi būti nurodyta „ORIGINALAS“,
viena jo kopija, ant kurios turi būti nurodyta „KOPIJA“, taip pat pateikiama
projektinio pasiūlymo versija elektroninėje laikmenoje .pdf formatu – jie
turi būti identiški. Kiekvienas projektinio pasiūlymo originalo lapas turi būti
numeruotas ir patvirtintas pareiškėjo įgalioto atstovo parašu. Jei projektas
numatomas įgyvendinti su partneriu (partneriais), pateikiamas dokumentas,

patvirtinantis pareiškėjo ir partnerio sutarimą kartu įgyvendinti projektą.
Visi projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities
skyriui (Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė, 202 kab.) uţklijuotame ir
antspauduotame voke vienu iš trijų nurodytų būdų:
 atsiųsti registruotu laišku;
 pristatyti per pašto kurjerį;
 pristatyti asmeniškai.
Kitais būdais (pavyzdţiui, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais
pristatyti projektiniai pasiūlymai pripaţįstami pateiktais netinkamai.
Kontaktiniai
asmenys

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės
apskrities skyriaus vyr. specialistas Severinas Bartašius, tel. (8 446) 51
336, el.p. severinas.bartasius@vrm.lt

Papildoma
informacija

Dokumentus projektinių pasiūlymų teikėjams galima rasti ir atsisiųsti iš
interneto svetainės www.vrm.lt/nrp Kiti informacijos šaltiniai:
www.esparama.lt, www.cpva.lt, www.vrm.lt .

Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas

Jonas Gudauskas

