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DĖL KVIETIMO TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS DĖL REGIONO PROJEKTŲ
ĮGYVENDINIMO PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ
PROGRAMOS
PRIEMONĖS
„PAGRINDINĖS
PASLAUGOS
IR
KAIMŲ
ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA INVESTICIJOMS
Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ IR „PARAMA
INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių
mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ buvo patvirtintos Lietuvos Kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos (toliau – Programa) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ (toliau – Priemonė) veiklos sričių „Parama investicijoms į visų
rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės).
Vadovaudamiesi Taisyklių 27 punktu bei paramos paraiškų priėmimo grafiku, patvirtintu
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-933 „Dėl
Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo
2016 metais grafiko patvirtinimo“, kviečiame teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono
projektų įgyvendinimo pagal Priemonę Marijampolės regiono prioritetiniam ir rezerviniam
projektų sąrašui sudaryti:
1. Institucija, skelbianti kvietimą teikti projektinius pasiūlymus, jos adresas:
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities
skyrius (toliau – Sekretoriatas), Vytauto g. 28, LT-68296 Marijampolė1.
2. Priemonė ir jos veiklos sritys, pagal kurias kviečiama teikti projektinius
pasiūlymus:
Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritys „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“2.
3. Remiamų veiklų apibūdinimas:
3.1. Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastuktūrą“ remiamas kaimo vietovės mažos apimties viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir
(arba) sukūrimas3:
Taisyklių 27 p.;
Taisyklių 1 p.;
3
Taisyklių 7.1–7.5 p.;
1
2

3.2. Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą, kraštovaizdį“ remiama reikšmingais pripažintų istorinių želdynų, istorinę, etnokultūrinę,
architektūrinę, memorialinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei vietovių
tvarkybos darbai, savivaldybių valdomoje žemėje esančių saugomų teritorijų, įskaitant gamtos
paveldo objektus, vertybių išsaugojimas ir (arba) atkūrimas bei pritaikymas lankymui, kitų gamtinių
ir kultūrinių kraštovaizdžio elementų bei kraštovaizdžio kompleksų tvarkymo darbai4.
Daugiau informacijos apie remiamas veiklas – Taisyklių 7–8 punktuose.
4. Galimi pareiškėjai:
4.1. savivaldybių administracijos;
4.2. savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys5.
5. Informacija apie taikomą projektinių pasiūlymų vertinimo sistemą įskaitant
bendruosius ir Marijampolės regiono specialiuosius projektų atrankos kriterijus:
Projektinių pasiūlymų vertinimą sudaro trys etapai6: administracinės atitikties tikrinimas;
atitikties bendriesiems tinkamumo reikalavimams vertinimas; naudos ir kokybės vertinimas.
Daugiau informacijos apie projektinių pasiūlymų vertinimą – Taisyklių 3 skirsnyje.
Bendrieji Priemonės veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastuktūrą“ projektų atrankos kriterijai ir galimos didžiausios jų reikšmės7:
Eil.
Nr.

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.

5.

Balai pagal
atskiras
Bendrojo atrankos kriterijaus pavadinimas
kriterijaus
reikšmes
Planuojamos sutvarkyti viešosios infrastruktūros vartotojų skaičius (Gyventojų skaičius nustatomas
vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis
(jeigu pareiškėjas su paraiška nepateikė Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymos) arba
pagal naujausius gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų
apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto
svetainėje, šio tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka (jeigu pareiškėjas su paraiška pateikė
Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymą).
Jei projekto įgyvendinimo vieta apima kelias kaimo vietoves, kaip nurodyta Taisyklių 13.7.3
papunktyje, gyventojų skaičius sumuojamas):
daugiau nei 200 gyventojų
30
nuo 100 iki 200 gyventojų
25
nuo 70 iki 100 gyventojų
20
30
nuo 50 iki 70 gyventojų
15
nuo 30 iki 50 gyventojų
10
Projektu užtikrinamas viešųjų paslaugų teikimas ir (arba) gerinama jų
teikimo kokybė (užtikrinamas / gerinamas vandens tiekimas, tvarkomi
25
objektai, kuriuose teikiamos paslaugos kaimo vietovėse ir pan.)
Projektu skatinama labiausiai pažeidžiamų
visuomenės grupių
socialinė įtrauktis (turintiems negalią, pensinio amžiaus asmenims,
15
vaikams, jaunimui ir kt.)
Projekto rezultatų nauda kaimo ekonominei plėtrai (projekto
15
įgyvendinimo metu bus sukurta verslo kūrimuisi palanki aplinka)
Projekto investicijomis mažinamas neigiamas poveikis aplinkai
(diegiamos technologijos, leidžiančios naudoti energijos, vandens
15
taupymo priemones, prisidedama prie CO2 dujų išmetimo, klimato
kaitos mažinimo, vandens kokybės gerinimo ir pan.)
Balų suma
100
Mažiausias privalomas balų skaičius
40
Didžiausias
balas

Bendrieji Priemonės veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą, kraštovaizdį“ projektų atrankos kriterijai ir galimos didžiausios jų reikšmės8:
Taisyklių 8.1–8.3 p.;
Taisyklių 9 p.;
6
Taisyklių 44 p.;
7
Taisyklių 69 p.;
8
Taisyklių 70 p.;
4
5

Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.

Bendrojo atrankos kriterijaus pavadinimas
Projektu sutvarkyti objektai gerina gyventojų poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas
Projekto rezultatų nauda kaimo ekonominei plėtrai (projekto įgyvendinimo metu bus
sukurta verslo kūrimuisi palanki aplinka)
Projektas padeda atkurti labiausiai pažeistus kraštovaizdžio elementus šalies
probleminėse teritorijose ir atitinka bent vieną iš trijų kriterijaus rodiklių (kriterijus
vertinamas pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703, sprendinių
nuostatas: 1 rodiklis – Aiškinamojo rašto III skyriaus 17.4 punkto ir brėžinio Nr. 2
„Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptys“ (nustatyta bioprodukcinio
naudojimo racionalų ekologinį reguliavimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų
formavimo kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo strategija ir jos kryptys); 2
rodiklis – Aiškinamojo rašto V skyriaus 47-49 punktų ir brėžinio Nr. 2
„Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptys“ (nustatytas keturių probleminių
aplinkosauginių kraštovaizdžio rajonų ribas); 3 rodiklis – Aiškinamojo rašto VI
skyriaus 73 punkto ir brėžinio Nr. 3 „Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas“
(nustatytos 27 (dvidešimt septynių) ypač saugomų šalies vizualinio estetinio
potencialo arealų ir vietovių ribos)
Projektas įgyvendinamas saugomoje teritorijoje
Balų suma
Mažiausias privalomas balų skaičius

Didžiausias
balas
35
30

20

15
100
40

Marijampolės regiono Priemonės veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
specialieji projektų atrankos kriterijai9:
Eil.
Didžiausias
Specialiojo atrankos kriterijaus pavadinimas
Nr.
balas
1. Projektu sutvarkyta avarinės būklės ar galimos avarinės būklės požymius turinti viešoji
infrastruktūra (pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir
30
savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“)
2. Projektas prisideda prie gyvenimo kokybės, laisvalaikio, sporto ar kultūrinės veiklos bei
užimtumo skatinimo kaime (tam skirta ne mažiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti
30
projekto išlaidų)
3. Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei, kultūrinei,
40
ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos sritims)
Balų suma
100
Mažiausias privalomas balų skaičius
60

6. Paramos lėšų limitas (Eur) konkrečiam regionui, nustatytas projektinių pasiūlymų
priėmimui:
Paramos lėšų limitas (Eur) Marijampolės regionui ir jį sudarančioms savivaldybėms
nustatytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-605
„Dėl Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo metodikos patvirtinimo“:
Regiono ir jį sudarančių
savivaldybių pavadinimas (-ai)
Kalvarijos
Kazlų Rūdos
Marijampolės
Šakių r.
Vilkaviškio r.
Iš viso:

Paramos suma iš viso su
PVM, Eur
592 820
568 972
863 428
919 941
947 077
3 892 238

7. Paramos intensyvumas:
Finansuojama iki 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo
prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti projekto
9

Taisyklių 64.1 p.;

išlaidų10. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 200 000 Eur (dviejų
šimtų tūkstančių eurų) su PVM. Projekto vertė (su PVM) negali būti mažesnė kaip 15 000 Eur
(penkiolika tūkstančių eurų)11.
8. Projektinių pasiūlymų pateikimo terminas:
Projektiniai pasiūlymai pagal kvietimą teikti projektinius pasiūlymus priimami ir
registruojami nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo 30 d. Pavėluotai pateikti projektiniai
pasiūlymai yra laikomi pateiktais netinkamai ir nėra vertinami12.
9. Informacija, apie regiono projektų finansavimo sąlygas, t. y. kur galima rasti
Priemonės įgyvendinimo taisykles ir projektinio pasiūlymo formą:
Priemonės Taisykles ir jomis patvirtintą Projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto
įgyvendinimo formą galima rasti teisės aktų registre adresu www.e-tar.lt bei svetainėje
www.lietuvosregionai.lt.
10. Informacija apie tinkamą projektinių pasiūlymų pateikimo būdą ir vietą:
10.1. Pareiškėjai projektinį pasiūlymą Sekretoriatui turi pateikti pagal Taisyklių 1 priede
nustatytą formą. Pareiškėjas turi užpildyti visą projektinį pasiūlymą ir prie jo pridėti visus
dokumentus, kuriuose patvirtinama atitiktis bendriesiems tinkamumo skirti paramą reikalavimams
(nurodytus Taisyklių 52 punkte), specialiesiems ir bendriesiems projektų atrankos kriterijams.
Projektinis pasiūlymas pildomas lietuvių kalba. Vieno projekto idėjai išdėstyti pildoma viena
projektinio pasiūlymo forma.
10.2. Sekretoriatui turi būti pateikiami:
10.2.1. vienas originalus projektinio pasiūlymo egzempliorius, jo priedų originalai ir
kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo
nustatyta tvarka;
10.2.2. projektinio pasiūlymo ir jo priedų kopijos ir skenuotas projektinis pasiūlymas bei
elektroninės jo priedų versijos.
10.3. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo projektinį pasiūlymą Sekretoriatui teikia kartu su
pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytu raštu, kuriame nurodo:
10.3.1. priemonės veiklos srities, pagal kurią teikiami projektiniai pasiūlymai, pavadinimą;
10.3.2. teikiamų projektinių pasiūlymų skaičių, pavadinimus, lapų skaičių;
10.3.3. teikiamų papildomų dokumentų lapų skaičių.
10.4. Projektinis pasiūlymas turi būti pristatytas asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba
registruotu paštu. Projektiniai pasiūlymai, pateikti kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį), yra laikomi
pateiktais netinkamai ir nėra vertinami. Netinkamu būdu pateiktų projektinių pasiūlymų pareiškėjai
turi būti informuojami, kad jų projektiniai pasiūlymai buvo pateikti netinkamu būdu, dėl to nėra
vertinami13.
10.5. Sekretoriato adresas: Vytauto g. 28, LT-68296 Marijampolė. Darbo laikas:
pirmadienį – ketvirtadienį 8:00-17:00, penktadienį 8:00-16:45 (pietūs 12:00-12:45). Kontaktiniai
asmenys: Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities
skyriaus vyr. specialistės: Agnė Norutė (tel. / faks.: 8 343 91240, el. p. agne.norute@vrm.lt),
Kristina Jakavonienė (tel.: 8 343 50250, faks.: 8 343 91240, el. p. kristina.jakavoniene@vrm.lt) ir
Aistė Kazlauskienė (tel.: 8 343 91352, faks.: 8 343 91240, el. p. aiste.kazlauskiene@vrm.lt).
Atsižvelgiant į Taisyklių 9 punktą, kuris nustato, kad pareiškėjais pagal Priemonę gali būti
savivaldybių administracijos bei savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys, remiantis Taisyklių
28 punktu, prašome apie kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal Priemonę raštu
informuoti galimus pareiškėjus – savivaldybių tarybų įsteigtus juridinius asmenis ir paskelbti
šią informaciją savivaldybės administracijos puslapyje.
Vedėjas

Agnė Norutė, tel. (8 343) 91240, el. p. agne.norute@vrm.lt
Taisyklių 17 p.;
Taisyklių 18-19 p.;
12
Taisyklių 37 p.;
13
Taisyklių 30, 33-35 p.
10
11

Evaldas Ulevičius

