PATIKSLINTAS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
DĖL TAURAGĖS 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“
2019 m. rugsėjo 10 d.
Tauragė
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės
Institucija,
skelbianti kvietimą apskrities skyrius, atliekantis Tauragės regiono plėtros tarybos sekretoriato
teikti projektinius funkcijas (toliau – Sekretoriatas), Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė
pasiūlymus,
jos
adresas
Priemonė ir jos
veiklos sritys, pagal
kurias
kviečiama
teikti projektinius
pasiūlymus

Remiamos
veiklos
apibūdinimas

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonė „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (toliau – Priemonė).
Veiklos sritys:
1.
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (toliau –
pirmoji VS).
2.
Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį
(toliau – antroji VS).

(-ų) Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
(-ų) apimties infrastuktūrą“ remiamas kaimo vietovės mažos apimties
viešosios infrastruktūros, nukreiptos tik visuomenės viešiesiems
poreikiams tenkinti, sutvarkymas ir (arba) sukūrimas:
1. visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus privačios nuosavybės teise
valdomus pastatus) rekonstravimas, kapitalinis remontas, pritaikant juos kaimo
bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai;
visuomeninės paskirties pastatams šildyti skirtų katilinių, naudojančių
atsinaujinančios energijos resursus, statyba;
2. inžinerinių statinių statybos darbai:
2.1. naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir (arba) esamų rekonstravimas ir
kapitalinis remontas:
2.1.1. kaimo vietovės ribose esančių ir priklausančių savivaldybei vietinės
reikšmės viešųjų kelių, gatvių, jų atkarpų, šaligatvių statyba, rekonstravimas ir
kapitalinis remontas;
2.1.2. privažiavimų prie visuomeninės paskirties statinių, kaip jie apibrėžti
Statybos techniniame reglamente STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties
statiniai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR
2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“ (išskyrus
privačios nuosavybės teise valdomus statinius), arba prie rekreacinių zonų
transporto priemonėms privažiuoti ir (ar) pastatyti skirtos infrastruktūros
įrengimas ir (arba) esamos rekonstravimas;
2.1.3. naujų pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir (arba) esamų rekonstravimas;
2.2. inžinerinių tinklų ir kitos susijusios infrastruktūros statybos darbai:
2.2.1. geriamojo vandens tiekimo sistemų nauja statyba ir (arba)
rekonstravimas;
2.2.2. vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas ir (arba)
rekonstravimas;
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Galimi pareiškėjai

2.2.3. paviršinių nuotekų tinklų ir susijusios infrastruktūros, atliekant
paviršinio ar gruntinio vandens surinkimą ir nuleidimą nuo viešųjų kaimo
teritorijų, nauja statyba, rekonstravimas arba kapitalinis remontas;
2.2.4. dangų rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas (finansuojama tik ta
dalis, kuri buvo pažeista dėl projekto vykdymo ir turi būti atstatyta iki ne
blogesnės negu buvusios būklės);
2.2.5. apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra;
2.3. viešųjų poilsio, sporto, laisvalaikio, rekreacinės ir kitos paskirties
inžinerinių statinių (pvz., aikštės, turgavietės, sporto aikštelės, atviri statiniai
žiūrovams, persirengimo kabinos, vaikų žaidimo aikštelės, pažintinių takų
danga) įrengimas ar esamų sutvarkymas;
3. kiti nekilnojamojo turto (išskyrus Taisyklių 24 punkte nurodytą
nekilnojamąjį turtą) pagerinimo statybos darbai, kurie pagerina nekilnojamąjį
turtą bei padidina jo balansinę vertę ne mažiau kaip 25 proc.;
4. mažųjų architektūros elementų (pvz.: lauko suoliukai, stacionarūs dviračių
stovai, medžių apsaugos, lauko vazonai ir pan.) sukūrimas ir atnaujinimas,
meno kūrinių, skulptūrų, statulų, esančių tvarkomame objekte, atnaujinimas
(šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų), kitų aplinkos tvarkymo elementų (tvoros, apsauginės
pėsčiųjų tvorelės, stoginės, lieptai ir pan.) sukūrimas ir atnaujinimas;
5. kitų atvirų viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) sukūrimas, pritaikant jas
kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai,
laisvalaikiui ir siekiant skatinti kaimo vietovėse ekonominę plėtrą, socialinę
įtrauktį ir skurdo mažinimą.
Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą, kraštovaizdį“ remiama:
1. reikšmingais pripažintų istorinių želdynų, istorinę, etnokultūrinę,
architektūrinę, memorialinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo
objektų, nuosavybės teise priklausančių valstybei ar savivaldybei, vietovių
tvarkybos darbai (pritaikymas, remontas, kapitalinis remontas (vykdant
tvarkomuosius statybos darbus), avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas,
restauravimas, atkūrimas, kaip nurodyta Paveldo tvarkybos reglamente PTR
3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl Paveldo
tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“
patvirtinimo“ (toliau – viešųjų kultūros paveldo objektų tvarkyba);
2. savivaldybių valdomoje žemėje esančių saugomų teritorijų, įskaitant gamtos
paveldo objektus, vertybių (gamtos ar kultūros paveldo teritorinių kompleksų
ir objektų, kraštovaizdžio elementų, kuriems dėl jų vertės teisės aktuose
nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas) išsaugojimas ir (arba)
atkūrimas bei pritaikymas lankymui;
3. kitų gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžio elementų bei kraštovaizdžio
kompleksų (parkų, skverų, želdynų, vandens telkinio apsaugos zonų ir
pakrantės apsaugos juostų ir pan.) tvarkymo darbai.
Galimi pareiškėjai yra:
1. Savivaldybių administracijos.
2. Savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys.
Paramos paraišką pareiškėjas teikia individualiai, partneriai negalimi.
Pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.
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Informacija
apie
taikomą projektinių
pasiūlymų vertinimo
sistemą
įskaitant
bendruosius
ir
Tauragės
regiono
specialiuosius
projektų atrankos
kriterijus

Priemonės pirmos VS ir antros VS projektinių pasiūlymų vertinimo sistema
nustatyta Taisyklių 1 3 skirsnyje „Projektinių pasiūlymų vertinimas“.
Pirmosios VS Tauragės regiono specialiuosius projektų atrankos kriterijus
nustato Taisyklių 64.3 punktas.
Antrosios VS Tauragės regiono specialiuosius projektų atrankos kriterijus
nustato Taisyklių 65.3 punktas.
Pirmosios VS bendruosius projektų atrankos kriterijus nustato Taisyklių 69
punktas.
Antrosios VS bendruosius projektų atrankos kriterijus nustato Taisyklių 70
punktas.

Paramos lėšų limito 299 122,00
likutis
(Eur) (Bendras regiono limitas 3.321.362,00 2)
Tauragės regionui
Paramos
intensyvumas

Paramos lėšomis finansuojama iki 80 procentų visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne
mažiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektinių
Nuo 2019-10-01 iki 2019-11-15 3
pasiūlymų
pateikimo terminas
(nuo „metai-mėnuodiena“ iki „metaimėnuo-diena“)
Priemonės projektų finansavimo sąlygos patvirtintos Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-485 „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, taikomų nuo 2019 metų pateiktoms
paraiškoms, patvirtinimo“ .
Pareiškėjai projektinį pasiūlymą sekretoriatui turi pateikti pagal Taisyklių 1
priede nustatytą formą.
Informaciją apie projektų finansavimo sąlygas galima rasti Lietuvos
Respublikos Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt ir
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto
svetainėje www.lietuvosregionai.lt
1.
Pareiškėjas projektinį pasiūlymą sekretoriatui turi pateikti pagal
Informacija
apie
Taisyklių 1 priede nustatytą formą. Pareiškėjas turi užpildyti visą projektinį
tinkamą projektinių
pasiūlymą ir prie jo pridėti visus dokumentus, patvirtinančius projekto atitiktį
pasiūlymų
bendriesiems tinkamumo skirti paramą reikalavimams, nurodytiems Taisyklių
Informacija, apie
regiono projektų
finansavimo sąlygas,
t. y. kur galima rasti
Priemonės
įgyvendinimo
taisykles ir
projektinio
pasiūlymo formą

1

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 3D-485 „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, taikomų nuo 2019 metų pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“
2

Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m.
liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-605 „Dėl Paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 2 priedas
3

Paramos paraiškų priėmimo 2019 metais grafikas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m.
gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“
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pateikimo būdą ir 52 punkte, specialiesiems ir bendriesiems projektų atrankos kriterijams.
Projektinis pasiūlymas pildomas lietuvių kalba. Vieno projekto idėjai išdėstyti
vietą
pildoma viena projektinio pasiūlymo forma.
2.
Projektinį pasiūlymą ir projektinio pasiūlymo priedus turi pasirašyti
projektinį pasiūlymą teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai
įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis
pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas to juridinio asmens
antspaudu).
3.
Projektinį pasiūlymą ir jo priedus priima ir registruoja sekretoriatas.
4.
Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas pareiškėjo ar Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka jo įgalioto asmens.
Sekretoriatui turi būti pateikiama:
4.1. vienas originalus projektinio pasiūlymo egzempliorius, jo priedų
originalai ir kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos
Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
4.2. skenuotas projektinis pasiūlymas bei elektroninės jo priedų versijos.
5.
Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo projektinį pasiūlymą sekretoriatui
teikia kartu su pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytu raštu, kuriame
nurodo:
5.1. priemonės veiklos srities, pagal kurią teikiami projektiniai pasiūlymai,
pavadinimą;
5.2. teikiamų projektinių pasiūlymų skaičių, pavadinimus, lapų skaičių;
5.3. teikiamų papildomų dokumentų lapų skaičių.
6.
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.
7.
Projektiniai pasiūlymai pagal kvietimą teikti projektinius pasiūlymus
priimami ir registruojami nuo 2019 m. spalio 01 d. iki lapkričio 15 d.
vadovaujantis Paraiškų priėmimo grafiku. Pavėluotai pateikti projektiniai
pasiūlymai yra laikomi pateiktais netinkamai ir nėra vertinami.
Projektinius pasiūlymus priima Tauragės regiono plėtros tarybos sekretoriatas
adresu:
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės
apskrities skyrius, Vasario 16-osios g. 6, 202 kab., 72258 Tauragė.
Darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val.
Penktadieniais nuo 8:00 iki 15:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.
Kontaktiniai asmenys:
Kita
reikalinga
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės
informacija
apskrities skyriaus vyr. specialistai:
Severinas Bartašius,
Tel. (8 446) 51 336, el. paštas severinas.bartasius@vrm.lt
Asta Levickaitė,
tel. (8 446) 51 332, el. paštas asta.levickaite@vrm.lt
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Tauragės apskrities skyriaus vedėjas

Vidas Bičkus

