KVIETIMAS NR. 2012-65
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
KLAIPĖDOS REGIONO 2007-2013 METŲ REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠUI PAPILDYTI
PAGAL LIETUVOS 2007-2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS
PANAUDOJIMO STRATEGIJOS SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS
VP3-3.4-ŪM-04-R PRIEMONĘ „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ RENOVAVIMAS
REGIONINIU LYGIU“
Veiksmų programa

Sanglaudos skatinimo

Prioritetas

Aplinka ir darnus vystymasis

Priemonė (kodas,
pavadinimas)

VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties renovavimas regioniniu lygiu“

Remiamos veiklos

Viešosios paskirties pastatų išorinių atitvarų remonto ir/arba rekonstravimo
darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu, siekiant
pagerinti jų šilumines charakteristikas; pastatų energetikos sistemų remonto ir
(arba) rekonstravimo darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių
įdiegimu statinio inžinerinių sistemų dalyse, atskirtose nuo bendrųjų sistemų
vartotojo atsakomybės ribas nustatančiomis priemonėmis

Galimi pareiškėjai

Savivaldybės ar jos institucijų įsteigti viešieji juridiniai asmenys (savivaldybės
įstaigos ir viešosios įstaigos) arba šių juridinių asmenų steigėjai, atitinkantys už
priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo
sąlygas. Projektai vykdomi be partnerių.

Bendrieji ir
specialieji projektų
atrankos kriterijai

Bendrieji projektų atrankos kriterijai ir juos detalizuojantys specialieji atrankos
kriterijai nurodyti Projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priede „Tinkamumo
finansuoti vertinimo metodika“.

Projektų atrankos
būdas

Regionų projektų planavimas

Paramos lėšų 20072013 metams limitas
Klaipėdos regionui,
Litais

29.765.866,00

1. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas (patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008,
Nr. 95-3720;Nr. 142-5628; 2009, Nr. 36-1388, Nr. 68-2773, Nr. 108-4532;
2010, Nr. 68-3408; 2011, Nr. 22-1060, Nr. 79-3871, Nr. 89-4275, Nr. 1165467, Nr. 141-6632; 2012, Nr. 13-557, Nr. 33-1549, Nr. 42-2050, Nr. 60-2999,
Nr. 60-3005).
Dokumentai
projektinių
pasiūlymų teikėjams

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 4-265 (Žin., 2008, Nr. 73-2839,
Nr. 83-3323, Nr. 138-5477; 2009, Nr. 21-827, Nr. 51-2046, Nr. 88-3767, Nr.
110-4684; 2011, Nr. 18-896, Nr. 103-4840).
Klaipėdos regiono projektų sąrašai sudaromi vadovaujantis šiais
dokumentais:
3. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352
(Žin., 2008, Nr. 48-1778; 2009, Nr. 22-853; 2010, Nr. 69-3446; 2011, Nr. 105-

4943).
PASTABA: Šiame dokumente rasite projektinio pasiūlymo formą.
4. Projektinių pasiūlymų pateikimo Klaipėdos regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo Klaipėdos regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2008 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. 6.1-5-(18.4) (Klaipėdos regiono plėtros
tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 51/3VL-10, 2011 m. balandžio 5
d. sprendimo Nr. 51/3S-3 redakcija).
Kiti dokumentai:
5. Projektinio pasiūlymo teikėjo deklaracijos forma dėl dvigubo tos pačios
veiklos tų pačių išlaidų finansavimo prevencijos.
6. Vidaus reikalų ministerijos parengtos metodinės rekomendacijos dėl
projektinio pasiūlymo regiono projekto finansavimui iš Europos Sąjungos
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gauti formos pildymo.
Projektinių
pasiūlymų pateikimo
reikalavimai

1. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba.
2. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas kompiuteriu. Ranka užpildyti
projektiniai pasiūlymai nebus registruojami ir nagrinėjami.
3. Projektinių pasiūlymų teikėjai turi laikytis nustatytos projektinio pasiūlymo
formos (Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352
(Žin., 2008, Nr. 48-1778; 2009, Nr. 22-853; 2010, Nr. 69-3446; 2011, Nr. 1054943) priedas). Projektinio pasiūlymo formos laukai turi būti pilnai užpildyti.
4. Kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateikta projektinio pasiūlymo
teikėjo deklaracijos forma dėl dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų
finansavimo prevencijos.
5. Projektinio pasiūlymo teikėjas turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo
originalą, kurio pirmajame lape turi būti aiškiai užrašyta „ORIGINALAS“, 1
kopiją, kurios pirmajame lape turi būti aiškiai užrašyta „KOPIJA“ ir
projektinio pasiūlymo elektroninį variantą Word formatu. Jei teikiami keli
projektiniai pasiūlymai, jų variantai elektroninėje formoje gali būti įrašyti toje
pačioje laikmenoje.
6. Projektiniai pasiūlymai turi būti antspauduoti ir pasirašyti juridinio asmens
vadovo ar jo įgalioto asmens.
7. Projektinio pasiūlymo lapai turi būti susegti į segtuvą (gali būti plastikinis
segtuvėlis) ir sunumeruoti.
8. Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti kartu su lydraščiu, gali būti atsiųsti
registruotu laišku, įteikti kurjerio arba projektinio pasiūlymo teikėjo ar jo
įgalioto asmens asmeniškai. Kitais būdais (pavyzdžiui, faksu arba elektroniniu
paštu) arba kitais adresais pristatyti projektiniai pasiūlymai nebus registruojami
ir nagrinėjami.
9. Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti iki nurodyto termino. Jei pasiūlymai
siunčiami paštu, pašto antspaudo data turi būti nevėlesnė nei nurodytas
galutinis projektinių pasiūlymų pateikimo terminas. Vėliau pristatyti
projektiniai pasiūlymai nebus registruojami ir nagrinėjami.
10. Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti šiuo adresu:
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos apskrities skyriui
Danės g. 17, LT- 92117 Klaipėda (III aukštas, 319 kab.)

Projektinių
pasiūlymų pateikimo
terminas

2012 m. 06 mėn. 20 d. 17.00 val.

Kontaktai

Regioninės plėtros departamento prie VRM
Klaipėdos apskrities skyriaus
vyriausioji specialistė Asta Raugalienė
tel. (8 46) 31 49 21, el. p. asta.raugaliene@vrm.lt

