KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 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“
Vadovaudamiesi 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, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m.
liepos 1 d. įsakymo 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“ 27 punktu, kviečiame teikti projektinius
pasiūlymus Vilniaus regiono 2014-2020 m. projektų sąrašui sudaryti pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“.
Institucija, skelbianti
kvietimą teikti
projektinius
pasiūlymus, jos
adresas
Priemonė ir jos
veiklos sritys

Remiamos veiklos ir
jų apibūdinimas

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus
apskrities skyrius, Šventaragio g. 2, Vilnius, LT-68296

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonė: „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“.
Veiklos sritys:
„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“;
„Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.
Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastuktūrą“ remiamas kaimo vietovės mažos apimties viešosios
infrastruktūros 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;
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 šių 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, bei
vietovių tvarkybos darbai (pritaikymas, kapitalinis remontas, avarijos
grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, atkūrimas;
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

Galimi pareiškėjai

Informacija apie
taikomą projektinių
pasiūlymų vertinimo
sistemą įskaitant
bendruosius ir
Vilniaus regiono
specialiuosius
projektų atrankos
kriterijus

kraštovaizdžio kompleksų (parkų, skverų, želdynų, vandens telkinio
apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų ir pan.) tvarkymo darbai.
1. Savivaldybių administracijos.
2. Savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys.
Partneriai negalimi. Pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba
atstovybės.
Priemonės veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą, karštovaizdį“ projektinių pasiūlymų vertinimo sistema
nustatyta 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,
karštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių 10 skyriaus 3 skirsnyje.
Projektinių pasiūlymų vertinimą sudaro trys etapai:
1) administracinės atitikties tikrinimas;
2) atitikties bendriesiems tinkamumo reikalavimams vertinimas;
3) naudos ir kokybės vertinimas.
Projektinių pasiūlymų administracinės atitikties tikrinimas – vertinimo
etapas, kurio metu turi būti nustatoma, ar:
1) projektinis pasiūlymas ir reikalaujami dokumentai pateikti tinkamu
būdu;
2) pateiktas projektinis pasiūlymas atitinka Taisyklių 1 priede
nustatytą projektinio pasiūlymo formą;
3) projektinis pasiūlymas ir reikalaujami dokumentai užpildyti lietuvių
kalba;
4) pateikti visi reikalaujami dokumentai;
5) projektinis pasiūlymas užpildytas tinkamai.
Atitikties bendriesiems tinkamumo reikalavimams vertinimo metu
nustatoma, ar projektinis pasiūlymas (jame esanti informacija ir prie jos
pridedami dokumentai) ir kita patikimuose informaciniuose šaltiniuose
esanti informacija pagrindžia atitiktį bendriesiems tinkamumo
reikalavimams:
1) projektinio pasiūlymo atitiktis ES kaimo plėtros politikos
prioritetui „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir
ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ ir jo tikslinei sričiai „Vietos
plėtros kaimo vietovėse skatinimas“;
2) projektinio pasiūlymo atitiktis ES kaimo plėtros politikos
horizontaliajam tikslui „užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo
ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti darbo vietas ir jas
išlaikyti“
ir (arba) projektinio pasiūlymo atitiktis ES
kompleksiniam tikslui „Aplinkos apsauga“;
3) projektinio pasiūlymo atitiktis regiono plėtros planui;
4) projektinio pasiūlymo atitiktis savivaldybės strateginiam plėtros
planui;

5) planuojamų veiklų atitiktis Taisyklių IV skyriuje nustatytoms
remiamoms veikloms;
6) vertinama, ar projektinio pasiūlymo veiklos bus vykdomos
tinkamoje teritorijoje;
7) vertinama, ar užtikrinamas tinkamas ir pakankamas projektinio
pasiūlymo finansavimo šaltinis;
8) vertinama, ar projektiniame pasiūlyme nėra nustatyta dvigubo tos
pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizika;
9) vertinama, ar užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų
lėšų panaudojimas.
Projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimo metu pagal
specialiuosius ir bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatoma, ar
regiono projektas kokybiškas ir siekia Priemonės prioriteto ir jo tikslinės
srities, horizontaliojo ir kompleksinio tikslų įgyvendinimo ir yra parengtas
atsižvelgiant į regiono poreikius. Už atitiktį šiems kriterijams skiriami balai.
Projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimą sudaro dvi dalys:
1) priemonės veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą“ projektinių pasiūlymų vertinimas pagal
specialiuosius Vilniaus regiono projektų atrankos kriterijus, ir
Priemonės veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektinių pasiūlymų vertinimas
pagal specialiuosius Vilniaus regiono projektų atrankos kriterijus;
2) priemonės veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą“ projektinių pasiūlymų vertinimas pagal
bendruosius projektų atrankos kriterijus, ir Priemonės veiklos
srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ projektinių pasiūlymų vertinimas pagal bendruosius
projektų atrankos kriterijus.
Priemonės veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ specialieji projektų atrankos kriterijai, galimos
didžiausios jų reikšmės ir mažiausias privalomas balų skaičius
Vilniaus regione:
Eil.
Specialiojo atrankos kriterijaus
Didžiausias
Nr.
pavadinimas
balas
1.

2.

Projektu numatytas objekto pertvarkymas naujai
funkcijai, paskirčiai ir (arba) atnaujinimas dabar
aktualioms paskirtims

30

Projektu investuojama į kaimo vietovių inžinerinę arba
susisiekimo infrastruktūrą (geriamojo vandens tiekimo
sistemas ir (arba)vandens kokybės gerinimo įrenginius
ir (arba) paviršinio ar gruntinio vandens surinkimą ir
nuleidimą arba vietinės reikšmės kelių, gatvių, jų
atkarpų tiesimą ar rekonstravimą)

30

3.

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės
kompleksinei socialinei, kultūrinei, ekonominei ir
aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2
veiklos sritims )

40

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

60

Priemonės veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo
kultūros ir gamtos paveldą, karštovaizdį“ specialieji projektų
atrankos kriterijai, galimos didžiausios jų reikšmės ir m ažiausias
privalomas balų skaičius Vilniaus regione:
Eil.
Balai
pagal
Nr.
Specialiojo atrankos kriterijaus Didžiausias atskiras
pavadinimas
balas
kriterijaus
reikšmes
1. Projektu
sudaromos
sąlygos
gyvenamosios vietovės kompleksinei
socialinei, kultūrinei, ekonominei ir
aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne
mažiau kaip 2 veiklos sritims )

40

40

2. Investicijos skiriamos gerinti kaimo kultūros ar gamtos paveldo
ar kraštovaizdžio objektą gyvenamojoje vietovėje, kurios
gyventojų skaičius:
(vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 2011 m.
visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis)
2.1 daugiau nei 200 gyventojų

30

2.2 nuo 100 iki 200 gyventojų

30

20

2.3 iki 100 gyventojų

10

3. Projektas prisideda prie etnokultūrinę
vertę turinčių
nekilnojamojo kultūros
paveldo
objektų
būklės
gerinimo
(vadovaujantis kultūros vertybių registro
duomenimis)

30

30

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

40

Bendrieji priemonės veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių
mažos apimties infrastruktūrą“ projektų atrankos kriterijai ir galimos

didžiausios jų reikšmės:
Eil.
Nr.

Bendrojo atrankos kriterijaus
pavadinimas

Planuojamos
skaičius

1.

Balai
pagal
Didžiausias
atskiras
balas
kriterijaus
reikšmes

sutvarkyti

viešosios

infrastruktūros

vartotojų

(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):

1.1. daugiau nei 200 gyventojų

30

1.2. nuo 100 iki 200 gyventojų

25

1.3. nuo 70 iki 100 gyventojų

30

20

1.4. nuo 50 iki 70 gyventojų

15

1.5. nuo 30 iki 50 gyventojų

10

2.

Projektu užtikrinamas viešųjų paslaugų
teikimas ir (arba) gerinama jų teikimo
kokybė (užtikrinamas / gerinamas
vandens tiekimas, tvarkomi objektai,
kuriuose teikiamos paslaugos kaimo
vietovėse ir pan.)

25

-

3.

Projektu
skatinama
labiausiai
pažeidžiamų
visuomenės grupių
socialinė įtrauktis (turintiems negalią,
pensinio amžiaus asmenims, vaikams,
jaunimui ir kt.)

15

-

4.

Projekto rezultatų nauda kaimo
ekonominei
plėtrai
(projekto
įgyvendinimo metu bus sukurta verslo
kūrimuisi palanki aplinka)

15

-

5.

Projekto investicijomis mažinamas
neigiamas poveikis aplinkai (diegiamos
technologijos, leidžiančios naudoti
energijos, vandens taupymo priemones,
prisidedama prie CO2 dujų išmetimo,
klimato kaitos mažinimo, vandens
kokybės gerinimo ir pan.)

15

-

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

40

Bendrieji Priemonės veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo
kultūros ir gamtos paveldą, karštovaizdį“ projektų atrankos kriterijai ir
galimos didžiausios jų reikšmės:
Didžiausias
Eil.Nr.
Bendrojo atrankos kriterijaus pavadinimas
balas
1.

Projektu
sutvarkyti
objektai
gerina
gyventojų poilsio ir kultūrinio gyvenimo
sąlygas

35

2.

Projekto rezultatų nauda kaimo ekonominei
plėtrai (projekto įgyvendinimo metu bus
sukurta verslo kūrimuisi palanki aplinka)

30

Projektas padeda atkurti labiausiai pažeistus
kraštovaizdžio
elementus
šalies
probleminėse teritorijose ir atitinka bent
vieną iš trijų kriterijaus rodiklių

3.

(kriterijus vertinamas pagal Nacionalinio
kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015m. 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

20

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)
4.

Regionui nustatytas
Lietuvos kaimo
plėtros programos
paramos lėšų limitas
Paramos
intensyvumas
Projektinių
pasiūlymų pateikimo
terminas
Kur rasti informaciją
apie regiono projektų
finansavimo sąlygas
Projektinius
pasiūlymus pateikti
adresu:
Kontaktiniai
asmenys

Projektas
teritorijoje

įgyvendinamas

saugomoje

15

Balų suma

100

Mažiausias privalomas balų skaičius

40

Lėšų limitas pagal priemonę Vilniaus regionui – 5 755 771 €.
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.
Pagal priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą“: nuo 2016-08-16 iki 2016-09-30.
Pagal priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą, kraštovaizdį“: nuo 2016-08-16 iki 2016-09-30.
Kvietimo informaciją, Priemonės įgyvendinimo taisykles, projektinio
pasiūlymo pildymui ir pateikimui reikalingas formas galite rasti interneto
svetainėje www.lietuvosregionai.lt
Lietuvos regionai > Vilniaus apskritis > Taryba > Kvietimai.
Vilniaus regiono plėtros tarybai
Šventaragio g. 2,
LT-68296 Vilnius
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė Ana Surudo
Tel.: +370 5 2718206,
El. paštas: ana.surudo@vrm.lt

Projektinis pasiūlymas dėl regiono projektų įgyvendinimo rengiamas vadovaujantis 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 taisyklėmis,
patvirtintomis 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“.
Projektiniai pasiūlymai dėl regiono projektų įgyvendinimo teikiami pagal formą, nustatytą
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, patvirtintų 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“ 1 priede.
Savivaldybių vykdomosios institucijos turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo originalą su
priedais ir kopijomis bei skenuotą projektinį pasiūlymą su priedais elektronine versija.

