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1. Institucija, skelbianti kvietimą
projektinius pasiūlymus, jos adresas

teikti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyrius,
Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai

2. Priemonė ir jos veiklos sritys, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas
kurias
kviečiama
teikti
projektinius kaimo vietovėse“ (toliau – Priemonė) veiklos sritys „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
pasiūlymus
infrastuktūrą“ (kodas 7.2) ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (kodas 7.6)
3.

Remiamos veiklos

Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (žr. Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir ,,Parama
investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) 7
punktą).
Pagal Priemonės veiklos sritį ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (žr.
Taisyklių 8 punktą).

4.

Galimi pareiškėjai

Savivaldybių administracijos
Savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys

5. Informacija apie taikomą projektinių
pasiūlymų vertinimo sistemą

Projektinių pasiūlymų vertinimą sudaro trys etapai:
1.
-

Administracinės atitikties tikrinimas (žr. Taisyklių 46-50 punktus). Jo metu nustatoma, ar:
projektinis pasiūlymas ir reikalaujami dokumentai pateikti tinkamu būdu;
pateiktas projektinis pasiūlymas atitinka Taisyklių 1 priede nustatytą projektinio pasiūlymo formą;
projektinis pasiūlymas ir reikalaujami dokumentai užpildyti lietuvių kalba;
pateikti visi reikalaujami dokumentai;
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-

projektinis pasiūlymas užpildytas tinkamai.
2. Atitikties bendriesiems tinkamumo reikalavimams vertinimas (žr. Taisyklių 51-55, 66-73punktus). Jo metu
tikrinama:
- 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“;
- 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“;
- projektinio pasiūlymo atitiktis regiono plėtros planui;
- projektinio pasiūlymo atitiktis savivaldybės strateginiam plėtros planui;
- planuojamų veiklų atitiktis Taisyklių IV skyriuje nustatytoms remiamoms veikloms;
vertinama:
- ar projektinio pasiūlymo veiklos bus vykdomos tinkamoje teritorijoje, kaip nurodyta Taisyklių 13.7
papunktyje;
- ar užtikrinamas tinkamas ir pakankamas projektinio pasiūlymo finansavimo šaltinis;
- ar projektiniame pasiūlyme nėra nustatyta dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizika;
- ar užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

3. Naudos ir kokybės vertinimas (žr. Taisyklių 56-61, 64.6 ir 65.6 punktus). 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.
6. Paramos lėšų limitas Šiaulių regionui,
nustatytas projektinių pasiūlymų priėmimui

4 958 717 Eur.

7.

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.
Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų)
su PVM. Projekto vertė (su PVM) negali būti mažesnė kaip 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų).

Paramos intensyvumas

8. Projektinių
terminas
9. Informacija,

pasiūlymų
apie

regiono

pateikimo
projektų

2016 m. rugpjūčio 16 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d.
Regiono projektų finansavimo sąlygos nustatytos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės
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finansavimo sąlygas

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių
mažos apimties infrastuktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. 3D-403.
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.

10. Informacija apie tinkamą projektinių
pasiūlymų pateikimo būdą ir vietą

Projektinį pasiūlymą teikti adresu:
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyriui,
Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai
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.
Kontaktai papildomai informacijai:
- skyriaus vedėja Dalia Dijokaitė, tel. (8 41) 524 530, el. paštas dalia.dijokaite@vrm.lt
- vyr. specialistė Edita Šliautarienė, tel. (8 41) 520 872, el. paštas edita.slautariene@vrm.lt
Darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 (penktadienį iki 15.45) val.
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

11. Kita informacija

Svarbūs dokumentai:
Šiaulių regiono 2014-2020 metų plėtros planas
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-933 „Dėl paramos paraiškų
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2016 metais grafiko
patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 3D-753 „Dėl Žemės ūkio ministro
2015 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-605 „Dėl paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo metodikos
patvirtinimo“ pakeitimo“

_____________________________

