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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMO UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBAI IR
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMO
UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBOS SEKRETORIATE
TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų
Projektinių pasiūlymų pateikimo Utenos regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarka (toliau - Tvarka) skirta projektinių pasiūlymų teikėjams Utenos apskrities savivaldybių administracijų direktoriams ir savivaldybių taryboms (toliau -Projektinio
pasiūlymo teikėjas), teikiantiems projektinius pasiūlymus Utenos regiono plėtros tarybai dėl projektų
įtraukimo į finansuotinų regiono projektų sąrašą iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų, skirtų Utenos regionui 2007-2013 m., Utenos regiono plėtros tarybai, sudarančiai
projektų sąrašus ir rengiančiai išvadą dėl pasiūlymo finansuoti projektus, ir Utenos regiono plėtros tarybos
sekretoriatui, apibendrinančiam Utenos regiono plėtros tarybai teikiamus Projektinius pasiūlymus.
2. Tvarka nustato kvietimų teikti Europos Sąjungos (toliau - ES) fondų ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis finansuotinus Projektinius pasiūlymus (toliau -Projektiniai pasiūlymai) Utenos
regiono plėtros tarybai (toliau - Regiono plėtros taryba), Projektinių pasiūlymų pateikimo Regiono plėtros
tarybai ir Projektinių pasiūlymų apibendrinimo Regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarką.
3. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu (Žin., 2000, Nr.
66-1987; 2002, Nr. 123-5558; 2004, Nr. 116-4324; 2006, Nr. 77-2972; 2007, Nr. 61-2339; 2010, Nr. 482285), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas" (aktuali redakcija) (Žin., 2007, Nr.114-4637; Žin.,
2009, Nr. 68-2772; Žin., 2009, Nr. 152-6836) , Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19
d. nutarimu Nr.1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija)
(Žin., 2008, Nr.4-132; Žin., 2009, Nr. 19-770; Žin., 2009, Nr. 131-5682) ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo"
(aktuali redakcija) (Žin., 2008, Nr.48-1778; Žin., 2009, Nr. 22-853; Žin., 2010, Nr. 69-3446), kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais regioninę projektų atranką.
4. Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriato (toliau - Sekretoriatas) funkcijas vykdo Vidaus reikalų
ministerijos Regionų plėtros skyriaus Utenos apskrities poskyris.
5. Tvarkoje vartojamos sąvokos:
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus - sekretoriato siūlymas Utenos apskrities savivaldybių
administracijų direktoriams ir savivaldybių taryboms šioje Tvarkoje nustatytomis sąlygomis per nustatytą

laiką teikti Regiono plėtros tarybai Projektinius pasiūlymus pagal atitinkamą veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonę, skirtą regionų projektams įgyvendinti.
Projektinio pasiūlymo teikėjas - Utenos apskrities teritorijoje esančios savivaldybės administracijos
direktorius, savivaldybės taryba, teikiančios pareiškėjų Projektinius pasiūlymus Regiono plėtros tarybai.
Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme,
Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklėse, Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos apraše vartojamas sąvokas.
II. KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
6. Kvietimą teikti Projektinius pasiūlymus kiekvienai veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regionų projektai, Regiono plėtros tarybos vardu
skelbia Sekretoriatas, kai yra parengti ir patvirtinti šie dokumentai:
6.1. veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atitinkamo
prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašymas;
6.2. projektų finansavimo sąlygų aprašas atitinkamai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonei, patvirtintas atsakingos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos;
6.3. paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies forma, patvirtinta Finansų ministerijos;
6.4. paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma atitinkamai veiksmų
programos prioriteto įgyvendinimo priemonei ir jos pildymo instrukcija, patvirtinta atsakingos ministerijos ir
(ar) kitos valstybės institucijos;
6.5. projektų finansavimo ir administravimo sutarties forma, patvirtinta Finansų
ministerijos.
7. Kvietimas teikti Projektinius pasiūlymus skelbiamas Vidaus reikalų ministerijos interneto
svetainėje http://www.vrm.lt/nrp/, raštiški kvietimai išsiunčiami apskrities savivaldybių administracijoms ir
apskrities savivaldybių taryboms.
8. Kvietime teikti Projektinius pasiūlymus turi būti nurodyta:
8.1. kvietimo teikti Projektinius pasiūlymus pavadinimas,
8.2. veiksmų programos, prioriteto ir įgyvendinimo priemonės, pagal kurią siūloma teikti Projektinius
pasiūlymus, pavadinimai,
8.3. įgyvendinimo priemonės remiamos veiklos sritys,
8.4. Stebėsenos komiteto patvirtinti bendrieji ir specialieji projektų atrankos kriterijai,
8.5. galimi Pareiškėjai,
8.6. informacija, kur galima gauti Tvarkos 8.2 - 8.5 punktuose nurodytus dokumentus,
8.7. kontaktai, kuriais galima gauti papildomą informaciją,
8.8. reikalavimai Projektiniams pasiūlymams,
8.9. galutinis Projektinių pasiūlymų pateikimo terminas,
8.10. Projektinių pasiūlymų pateikimo vieta,
8.11. Projektinių pasiūlymų pateikimo būdai ir formos,
8.12. kita reikiama informacija.
9. Kvietimą teikti Projektinius pasiūlymus pasirašo Regiono plėtros tarybos pirmininkas.
10. Kvietime teikti Projektinius pasiūlymus nurodytas Projektinių pasiūlymų pateikimo terminas turi
būti ne trumpesnis, kaip 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti Projektinius pasiūlymus paskelbimo
dienos. Regiono plėtros tarybos sprendimu gali būti nustatytas trumpesnis Projektinių pasiūlymų pateikimo
terminas.
11. Regiono plėtros tarybos sprendimu gali būti pratęstas nepasibaigęs kvietime teikti Projektinius
pasiūlymus nurodytas Projektinių pasiūlymų pateikimo terminas arba skelbiamas pakartotinis kvietimas
teikti Projektinius pasiūlymus.
12. Kvietimo teikti Projektinius pasiūlymus pakeitimai ir (ar) patikslinimai skelbiami Tvarkos 7
dalyje nustatyta tvarka.

III. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMAS REGIONO PLĖTROS TARYBAI
13. Projektinių pasiūlymų teikėjas, įvertinęs poreikius ir galimybes pagal paramos regionui limitus ir
Utenos regiono plėtros plano bei savivaldybių strateginių plėtros planų priemones gauti finansavimą iš ES
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo
priemones, pagal kurias planuojami regionų projektai, teikia Projektinius pasiūlymus Regiono plėtros
tarybai.
14. Projektiniai pasiūlymai, teikiami Regiono plėtros tarybai, turi atitikti atitinkamos Žmogiškųjų
išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ar Sanglaudos skatinimo veiksmų programų prioriteto įgyvendinimo
priemonę, pagal kurią planuojami regionų projektai, veiksmų programų priedus, Stebėsenos komiteto
patvirtintus projektų atrankos kriterijus, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, pagal kompetenciją
atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, patvirtintus projektų finansavimo sąlygų
aprašus ir šią Tvarką.
15. Projektiniai pasiūlymai teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d.
nutarimu Nr. 352 (aktuali redakcija) (Žin., 2008, Nr.48-1778; Žin., 2009, Nr. 22-853; Žin., 2010, Nr. 693446) „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų
regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta Projektinio pasiūlymo forma, tvarkingai
užpildant kiekvieną teikiamo Projektinio pasiūlymo dalį. Projektiniai pasiūlymai turi būti užpildyti lietuvių
kalba, kompiuteriu.
16. Teikiamuose
Projektiniuose
pasiūlymuose
nurodoma
projekto
paraiškos
įgyvendinančiajai institucijai pateikimo data turi būti numatyta atsižvelgiant į regioninės projektų
atrankos procedūroms vykdyti nustatytus terminus.
17. Pareiškėjai pateikia raštišką patvirtinimą, kad teikiamuose Projektiniuose pasiūlymuose
numatytos įgyvendinti projektų veiklos (projektai arba projektų dalys), kurioms yra prašoma parama iš ES
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Utenos regionui 2007-2013 m., nebuvo, nėra ir
nebus finansuojamos iš kitų šaltinių.
18. Projektiniai pasiūlymai, pasirašyti Projektinio pasiūlymo teikėjo institucijos vadovo, (originalas ir
viena kopija) turi būti pateikti Regioninės plėtros tarybos Sekretoriatui - Vidaus reikalų ministerijos Regionų
plėtros skyriaus Utenos apskrities poskyriui, kvietime nurodytu adresu iki kvietime nurodytos datos
užklijuotame ir antspauduotame voke (Projektiniai pasiūlymai gali būti pateikiami asmeniškai arba per
kurjerį). Ant voko turi būti užrašyta kvietimo teikti Projektinius pasiūlymus pavadinimas ir priemonės
pavadinimas, Projektinio pasiūlymo teikėjo pavadinimas ir adresas. Elektroninis Projektinio pasiūlymo
variantas pateikiamas elektroniniu paštu: utena.rps@vrm.lt
IV. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMAS SEKRETORIATE
20. Gauti Projektiniai pasiūlymai registruojami Vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus
Utenos apskrities poskyryje.
21. Sekretoriatas patikrina pateiktus Projektinius pasiūlymus pagal Utenos regiono Projektinių
pasiūlymų patikros lape išvardintus kriterijus (1 priedas).
22. Projektinio pasiūlymo teikėjas, el. paštu gavęs Sekretoriato siūlymą papildyti ar patikslinti
Projektiniame pasiūlyme pateiktą informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ją pateikia Sekretoriatui
asmeniškai arba per kurjerį.
23. Sekretoriatas per 30 kalendorinių dienų nuo Projektinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
parengia Projektinių pasiūlymų suvestines pagal kiekvieną veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo
priemonę, pagal kurią planuojami regionų projektai (2 priedas), ir kartu su Projektiniais pasiūlymais ir
Projektinių pasiūlymų patikros išvadomis pateikia Regiono plėtros tarybos nariams el. paštu Utenos regiono
plėtros tarybos darbo reglamente numatytais terminais.
V. REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ SUDARYMAS IR TVIRTINIMAS
24. Regiono plėtros taryba ne vėliau kaip per mėnesį nuo Projektinių pasiūlymų gavimo iš
Sekretoriato dienos, vadovaudamasi:

- veiksmų programomis,
- veiksmų programų priedais,
- projektų atrankos kriterijais,
- projektų finansavimo sąlygų aprašu,
vykdydama dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją bei įvertinusi regiono
projektų reikšmę regiono plėtrai, atrenka regiono projektus, kuriuos siūlo finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
25. Regiono plėtros taryba iš atrinktų projektų pagal šios Tvarkos 24 p. reikalavimus sudaro ir
tvirtina Utenos regiono projektų sąrašus 2007-2010, 2011-2013 ar 2007-2013 metų laikotarpiui kiekvienai
veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regionų projektai (3 priedas).
26. Utenos regiono projektų sąrašai sudaromi projektus išdėstant eilės tvarka pagal Projektiniame
pasiūlyme nurodytą projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą.
27. Kiekvienos priemonės, pagal kurią teikiami regiono projektai, projektų sąraše esančių regiono
projektų biudžetų iš ES fondų lėšų suma turi neviršyti 2007-2010, 2011-2013 ar 2007-2013 metų
laikotarpiui skirtos regionui paramos limito.
28. Regiono plėtros taryba parengia išvadą dėl siūlymo Utenos regiono projektus finansuoti iš ES
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
29. Iš regiono projektų, atitinkančių šios Tvarkos 24 p. reikalavimus, tačiau nepatekusių į regiono
projektų sąrašus, nes išnaudotas paramos regionui limitas, Utenos regiono plėtros taryba
sudaro ir tvirtina Utenos regiono rezervinių projektų sąrašus, 2007-2010, 2011-2013 ar 2007-2013 metų
laikotarpiui kiekvienai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami
regionų projektai (4 priedas).
30. Utenos regiono rezervinių projektų sąrašai sudaromi projektus pateikiant prioriteto tvarka,
išdėstant juos pagal reikšmę Utenos regiono plėtrai.
31. Regiono plėtros tarybai patvirtinus regiono projektų sąrašus, Sekretoriatas per 5 darbo dienas
raštu pateikia juos Vidaus reikalų ministerijai, atsakingai ministerijai ir (ar) kitai institucijai,
įgyvendinančiajai institucijai.
32. Atsakingos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, arba įgyvendinančiosios institucijos,
arba Vidaus reikalų ministerijos prašymu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos Sekretoriatas raštu
pateikia projektinių pasiūlymų kopijas.
33. Pakeitus Utenos regiono projektų sąrašus (-ą), Sekretoriatas raštu per 5 darbo dienas nuo
pakeitimo išsiunčia ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai, atitinkamai įgyvendinančiajai institucijai ir
Vidaus reikalų ministerijai naujus (-ą) patvirtintus (-ą) Utenos regiono projektų sąrašus (-ą).
34. Patvirtinti Utenos regiono projektų sąrašai per 5 darbo dienas skelbiami Vidaus reikalų
ministerijos interneto svetainėje http://www.vrm.lt/nrp/ .
35. Jeigu, regiono projektų sąrašas sudarytas 2007-2010 metų laikotarpiui, regiono plėtros taryba,
atsižvelgdama į 2007-2010 metų laikotarpio Utenos regiono projektų įgyvendinimo eigą, iki 2011 metų iš
rezervinių regionų projektų sąrašo, taip pat iš naujai pateiktų projektinių pasiūlymų, ta pačia tvarka kaip ir
2007-2010 metų laikotarpiui, atrenka regiono projektus, kuriuos siūlo finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų 2011-2013 metais, sudaro ir tvirtina regiono rezervinių projektų sąrašą
2011-2013 metų laikotarpiui.
VI. PATVIRTINTŲ REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ KEITIMAS
36. Regiono plėtros taryba gali keisti patvirtintą regiono projektų sąrašą (patvirtindama naują regiono
projektų sąrašą) taip, kad regiono projektų sąraše esančių regiono projektų biudžetų ES fondų lėšų suma
neviršytų paramos regionui limito:
36.1.pareiškėjui nusprendus nebeteikti paraiškos dėl projekto finansavimo įgyvendinančiajai

institucijai, pareiškėjo prašymu nutraukus projekto vertinimą, projekto vertinimo metu
įgyvendinančiajai institucijai priėmus sprendimą atmesti paraišką dėl projekto finansavimo,
ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai, pagal kompetenciją atsakingai už bendrai
finansuojamus iš ES fondų lėšų sektorius, pripažinus sprendimą dėl projekto finansavimo netekusiu
galios, priėmus sprendimą nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį arba pareiškėjui

nepasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutarties per įgyvendinančiosios institucijos
nustatytą terminą, paaiškėjus, kad pasirašius regiono projektų finansavimo ir administravimo
sutartis lieka neišnaudotas paramos regionui limitas, – išbraukdama regiono projektus ir (ar)
įrašydama naujus regiono projektus iš rezervinių regiono projektų sąrašo pagal jame nustatytą
prioritetiškumą;
arba 36.2. pasikeitus regiono plėtros plano tikslams, uždaviniams ir (ar) jų įgyvendinimo
priemonėms, dėl tų regiono projektų, kurių finansavimo ir administravimo sutartys nėra pasirašytos,
– išbraukdama regiono projektus ar įrašydama naujus regiono projektus.
37. Regiono plėtros taryba gali tikslinti regionų projektų sąraše teikiamą informaciją,
nustatytą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, taip, kad regiono projektų sąraše
esančių regiono projektų biudžetų ES fondų lėšų suma neviršytų paramos regionui limito.
.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
38. Sprendimas dėl šios Tvarkos patvirtinimo, pakeitimo ar papildymo priimamas darbo reglamento
nustatyta tvarka.
39. Sekretoriatas užtikrina, kad visų dokumentų, susijusių su regionine projektų atranka saugojimas
būtų organizuojamas, vadovaujantis dokumentų saugojimą reglamentuojančiais teisės aktais.
40. Ši Tvarka skelbiama Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje http://www.vrm.lt/nrp/ bei
išsiunčiama Projektinių pasiūlymų teikėjams.

Projektinių pasiūlymų pateikimo
Utenos regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Utenos regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos 1 priedas

Utenos regiono projektinių pasiūlymų patikros lapas
Priemonės kodas ir pavadinimas –
Projektinio pasiūlymo gavimo data
Projektinio pasiūlymo numeris –
Projektinio pasiūlymo teikėjas –
Projekto pavadinimas -
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7.3.
7.4.
8.

9.

10.

11.

Projektinio pasiūlymo patikros kriterijai

Taip

Ne

Netaikoma

Projektinis pasiūlymas pateiktas iki kvietime teikti Projektinius
pasiūlymus nurodyto galutinio pateikimo termino
Projektinis pasiūlymas atitinka nustatytą formą, visiškai užpildytas
(išspausdintas lietuvių k., užpildytos visos dalys) ir yra pasirašytas
Projektinio pasiūlymo teikėjo institucijos vadovo
Pateiktas vienas Projektinio pasiūlymo originalas, ant kurio aiškiai
nurodyta ORIGINALAS, 2 kopijos, ant kurių nurodoma KOPIJA, ir
elektroninis variantas (įrašytas į elektroninę laikmeną)
Projektinio pasiūlymo teikėjas atitinka 2008 m. birželio 12 d. Utenos
regiono plėtros tarybos sprendimu Nr.153-7 patvirtintos Projektinių
pasiūlymų pateikimo Utenos regiono plėtros tarybai ir projektinių
pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate
tvarkos reikalavimus
Pareiškėjas atitinka atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus
Pareiškėjas pateikė raštišką patvirtinimą, kad projekto veiklos nebuvo, nėra
ir nebus finansuojamos iš kitų šaltinių
Nurodyta Projektinio pasiūlymo atitiktis:
savivaldybės strateginiam planui
Utenos regiono plėtros planui 2009-2016 m.
nacionalinėms strategijoms
kitiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams
Projekto veiklos atitinka atitinkamos veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytas
remiamas veiklas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis ir trukmė atitinka atitinkamos
veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės projektų
finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus
Projekto biudžetas atitinka atitinkamos veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus
reikalavimus
Nurodyta projekto paraiškos įgyvendinančiajai institucijai pateikimo
data yra numatyta atsižvelgiant į regioninės projektų atrankos procedūroms
vykdyti nustatytus terminus.

PASTABOS
Užpildė:
(Data)

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas

ir

pavardė)

Projektinių pasiūlymų pateikimo Utenos
regiono plėtros tarybai ir projektinių
pasiūlymų apibendrinimo Utenos
regiono plėtros tarybos sekretoriate
tvarkos 2 priedas
Utenos regiono projektinių pasiūlymų suvestinė pagal kiekvieną veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonę 2007-2013 m. laikotarpiui
Priemonė
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Bendra
projekto
vertė

Projekto biudžetas, Lt
ES fondų LR valstybės
Pareiškėjo ir
lėšų suma biudžeto
partnerių
(bendrojo
lėšų suma
finansav.) lėšų
suma

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
Projekto
trukmė,
projekto veiklų
mėn.
įgyvendinimo
pradžia ir pabaiga

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

1.
Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Priemonė
Projekto pavadinimas
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas
Projektinio
Projekto
pasiūlymo
pareiškėjas
teikėjas

1
Projekto biudžetas, Lt
Bendra
projekto
vertė

ES fondų
lėšų suma

LR valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansav.) lėšų
suma

Pareiškėjo ir
partnerių
lėšų suma

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
Projekto
trukmė,
projekto veiklų
mėn.
įgyvendinimo
pradžia ir pabaiga

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2.
Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Iš viso, Lt
ES fondų lėšų suma

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Bendra lėšų suma pagal priemonę
LR valstybės biudžeto
Pareiškėjo ir partnerių
(bendrojo finansav.)
lėšų suma
lėšų suma

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso

Projektinių pasiūlymų pateikimo Utenos
regiono plėtros tarybai ir projektinių
pasiūlymų apibendrinimo Utenos
regiono plėtros tarybos sekretoriate
tvarkos 3 priedas
Utenos regiono projektų sąrašai pagal kiekvieną veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonę 2007-2013 m. laikotarpiui
Priemonė
Projekto pavadinimas

Priemonės pavadinimas
Projektinio

Projekto
Bendra
projekto
vertė

Numatoma

Projekto

Paraiškos

Numatoma

Projekto

Paraiškos

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Priemonė
Projekto pavadinimas

Projekto biudžetas, Lt
ES fondų LR valstybės
Pareiškėjo ir
lėšų suma biudžeto
partnerių
(bendrojo
lėšų suma
finansav.) lėšų
suma

Priemonės pavadinimas
Projektinio

Projekto biudžetas, Lt

Projekto
Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Iš viso, Lt
ES fondų lėšų suma

ES fondų
lėšų suma

LR valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansav.) lėšų
suma

Pareiškėjo ir
partnerių
lėšų suma

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Bendra lėšų suma pagal priemonę
LR valstybės biudžeto
Pareiškėjo ir partnerių
lėšų suma
(bendrojo finansav.)
lėšų suma

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso

Projektinių pasiūlymų pateikimo Utenos
regiono plėtros tarybai ir projektinių
pasiūlymų apibendrinimo Utenos
regiono plėtros tarybos sekretoriate
tvarkos 4 priedas
Utenos regiono rezervinių projektų sąrašai pagal kiekvieną veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonę 2007-2013 m. laikotarpiui
Priemonė
Projekto pavadinimas

Priemonės pavadinimas
Projektinio

Projekto
Bendra
projekto
vertė

Numatoma

Projekto

Paraiškos

Numatoma

Projekto

Paraiškos

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Priemonė
Projekto pavadinimas

Projekto biudžetas, Lt
ES fondų LR valstybės
Pareiškėjo ir
lėšų suma biudžeto
partnerių
(bendrojo
lėšų suma
finansav.) lėšų
suma

Priemonės pavadinimas
Projektinio

Projekto biudžetas, Lt

Projekto
Bendra
projekto
vertė

Pagrindinis tikslas ir pagrindinės veiklos

Iš viso, Lt
ES fondų lėšų suma

* Projektai sąraše išdėstyti prioritetine tvarka

ES fondų
lėšų suma

LR valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansav.) lėšų
suma

Pareiškėjo ir
partnerių
lėšų suma

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Bendra lėšų suma pagal priemonę
LR valstybės biudžeto
Pareiškėjo ir partnerių
lėšų suma
(bendrojo finansav.)
lėšų suma

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso

