Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 M. LIEPOS 21 D.
ĮSAKYMO NR. 1V-509 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS
ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.3-ESFA-R-920
PRIEMONĖS „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS
SAVIVALDYBĖSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
Nr.
Vilnius
P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
10 prioriteto

„Visuomenės

poreikius

atitinkantis

ir

pažangus

viešasis

valdymas“

Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-509 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis
valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1.

Pakeičiu 11.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.4. savivaldybių viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų, reikalingų
gerinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas (mokymo programų rengimas,
mokymas, keitimasis gerąja patirtimi). Kompetencijų stiprinimas bus finansuojamas tiek, kiek tai
reikalinga:“.
2.

Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Pagal Aprašo 11 punkte nurodytas remiamas veiklas regionų projektų sąrašai visiems
pagal Aprašą skirtiems ES struktūrinių fondų lėšų regionų limitams turi būti sudaryti iki 2019 m.
gruodžio 31 d., išskyrus atvejus, kai regiono plėtros plane yra suplanuota pagal Aprašą įgyvendinti
kelis susijusius regiono projektus. Tuo atveju, kai projektą, atsižvelgiant į jo veiklas ir (ar)
siekiamus rezultatus, tikslinga pagal Aprašą įgyvendinti tik po to, kai bus pasiekti tam tikri kito
pagal Aprašą įgyvendinamo projekto rezultatai, pirmiau įgyvendinami projektai regionų projektų
sąrašuose turi būti suplanuoti ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d., o vėliau įgyvendinami
projektai – ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d. Į regionų projektų sąrašus gali būti įtraukti tik tie
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regiono projektai, kurie regiono plėtros tarybos sprendimu į regiono plėtros planą įtraukti ne vėliau
kaip 2019 m. birželio 30 d.“
3.

Pakeičiu 33.1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„33.1.2.1. projektinį pasiūlymą kartu su investiciniu projektu, kuris rengiamas
vadovaujantis Aprašo 32.1.1.2 papunkčiu, suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu
(toliau – IVPK);“.
4.

Pripažįstu netekusiu galios 78.3 papunktį.

5.

Pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip:

„80. Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatytais atvejais ir tvarka projektui gali būti
skiriamas papildomas finansavimas. Tuo atveju, kai regiono projektui papildomo finansavimo
prašoma papildomų projekto veiklų įgyvendinimui, projekto vykdytojo kreipimasis dėl papildomo
finansavimo projektui skyrimo turi atitikti Aprašo 33 punkte nustatytus projekto parengtumo
reikalavimus.“
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