PAKEISTAS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS DĖL
PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 M.
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“
Institucija, skelbianti kvietimą
teikti projektinius pasiūlymus

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Klaipėdos apskrities skyrius
Danės g. 17, LT-92117 Klaipėda

Programa

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

Priemonė

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse

Priemonės veiklos sritys

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros
ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
Savivaldybių administracijos
Savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys

Galimi pareiškėjai

Pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba
atstovybės.

Galimi partneriai

Paramos paraišką
partneriai negalimi.

pareiškėjas

teikia

individualiai,

Remiamos veiklos

Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į
visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ remiamas kaimo
vietovės mažos apimties viešosios infrastruktūros,
nukreiptos tik visuomenės viešiesiems poreikiams
tenkinti, sutvarkymas ir (arba) sukūrimas“ remiamos
veiklos yra parašytos 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 taisyklėse,
taikomose nuo 2019 metų pateiktoms paraiškoms (toliau
– Taisyklės), 7 punkte.
Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į
kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
(remiamos veiklos yra parašytos Taisyklių 8 punkte.
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Bendrosios ir specialiosios
tinkamumo sąlygos

1. Pareiškėjas ir projektas turi atitikti bendrąsias
tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, nurodytus Taisyklių
12 punkte.
2. Pareiškėjas ir projektas turi atitikti priemonės
(specialiąsias) tinkamumo sąlygas ir reikalavimus,
nurodytus Taisyklių 13 punkte.

Projektinių pasiūlymų vertinimo
sistema

Projektinių pasiūlymų vertinimas atliekamas Taisyklių 3
skirsnyje nurodyta tvarka.
Projektinių pasiūlymų vertinimą sudaro trys etapai:
- Administracinės atitikties tikrinimas;
- Atitikties bendriesiems tinkamumo reikalavimams
vertinimas;
- Naudos ir kokybės vertinimas.

Regionui skirta Europos Sąjungos
paramos lėšų suma iš viso su PVM

14 509,14 Eur

Projekto finansavimas

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.

(Paramos lėšų limitas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymu Nr.
3D-605 „Dėl paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo
metodikos patvirtinimo“ - 3 298 808,00 Eur)

Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti
negali viršyti 200 000 Eur su PVM.
Projekto vertė (su PVM) negali būti mažesnė kaip 15 000
Eur.
Dokumentai projektinių
pasiūlymų dėl regiono projektų
įgyvendinimo (toliau – projektinis
pasiūlymas) teikėjams

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa,
patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos
sprendimu Nr. C(2015) 842 (KPP)
2. 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 taisyklės, taikomos nuo 2019 metų
pateiktoms paraiškoms, patvirtintos LR žemės ūkio
ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-485.
PASTABA: Šio dokumento 1 priede rasite projektinio
pasiūlymo formą.

Projektinių pasiūlymų pateikimo
reikalavimai

1. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių
kalba.
2. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas kompiuteriu.
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3. Projektinis pasiūlymas turi būti teikiamas pagal
Taisyklių 1 priede nustatytą formą.
4. Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai
pateikiamas, kai yra parengti visi projektinio
pasiūlymo priedai, nurodyti Taisyklių 30 punkte.
5. Projektinio pasiūlymo teikėjas turi pateikti vieną
projektinio pasiūlymo originalą (pirmajame lape turi
būti aiškiai užrašyta „ORIGINALAS“) ir jo priedus,
vieną projektinio pasiūlymo ir jo priedų kopiją
(pirmajame lape turi būti aiškiai užrašyta „KOPIJA“)
bei vieną redaguojamą elektroninę projektinio
pasiūlymo ir jo priedų versiją. Jei teikiami keli
projektiniai pasiūlymai, jų versijos elektroninėje
formoje turi būti įrašyti atskirose laikmenose.
6. Projektinis pasiūlymas turi būti antspauduotas ir
pasirašytas juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto
asmens.
7. Projektinio pasiūlymo lapai turi būti susegti į segtuvą ir
sunumeruoti.
8. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas kartu su
lydraščiu. Projektinis pasiūlymas gali būti atsiųstas
registruotu laišku, įteiktas kurjerio arba projektinio
pasiūlymo teikėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai.
9. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas iki nurodyto
termino. Jei pasiūlymas siunčiamas paštu, pašto
antspaudo data turi būti nevėlesnė nei nurodytas
galutinis projektinių pasiūlymų pateikimo terminas.
Vėliau pristatytas projektinis pasiūlymas nebus
registruojamas ir nagrinėjamas.
Projektinių pasiūlymų pateikimo
Klaipėdos regiono plėtros tarybai
data

Nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. lapkričio 15 d. 15.45
val. Taisyklių 35 punkte nurodytu būdu.

Institucija, skelbianti kvietimą
teikti projektinius pasiūlymus ir
adresas, kuriuo reikia teikti
projektinius pasiūlymus

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos Klaipėdos apskrities skyrius
Danės g. 17, LT- 92117 Klaipėda

Kontaktai

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos
Klaipėdos apskrities skyriaus vedėja
Dalia Makuškienė, tel. (8-46) 312 942, el. p.
dalia.makuskiene@vrm.lt

(III aukštas, 319 kab.)

3

