KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
PAGAL PRIEMONĘ NR. 05.4.1-LVPA-R-821 „SAVIVALDYBES JUNGIANČIŲ
TURIZMO TRASŲ IR TURIZMO MARŠRUTŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS
PLĖTRA“
Vadovaudamiesi Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų
atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio
22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų
regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu, kviečiame Telšių apskrities
savivaldybių vykdomąsias institucijas teikti projektinius pasiūlymus 2014 – 2020 metų Telšių
regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių
turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.
Veiksmų programa
Prioritetas
Uždavinys
Įgyvendinimo priemonė
Galimi pareiškėjai
Galimi partneriai
Remiamos veiklos

Bendrieji projektų
reikalavimai

2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programa
5. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos
Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir
žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką
Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir
turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“
Telšių apskrities savivaldybių administracijos
Biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko
(dalininko) teises ir pareigas įgyvendina biudžetinė įstaiga
Informuoti ir žymėti lankytinas vietas skirtos ženklinimo
infrastruktūros, t. y. ženklų (išskyrus informacinius kelio ženklus,
nurodytus Kelių eismo taisyklių 1 priedo 628 punkte (krypties rodyklė
į lankytiną vietą su grafiniu lankytinos vietos vaizdu), nuorodų,
informacinių stendų ir pan., projektavimas, gamyba, įrengimas.
Projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m.
spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklių), III skyriaus
10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus:
1. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno veiksmų programos
prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir
turi būti įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų
aprašą numatoma finansuoti veikla.
2. Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentų nuostatas.
3. Projektu turi būti siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.
4. Projektas turi atitikti horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei
moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto
įgyvendinimas turi būti suderinamas su ES konkurencijos politikos
nuostatomis.
5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu turi būti
pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitikti
jiems keliamus reikalavimus.
6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai nustatyti ir
užtikrinti.
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Specialieji projektų
atrankos kriterijai

Regionui numatytas
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų
limitas, Eur

7. Turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų
lėšų panaudojimas.
8. Projekto veiklos turi būti vykdomos veiksmų programos
įgyvendinimo teritorijoje (šių Taisyklių 411 punkte nustatytomis
sąlygomis).
Projektas turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus,
patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. lapkričio 26 d.
nutarimu Nr. 44P-10.1 (12), 2016 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 44P13.1 (15) ir 2018 m. lapkričio 29 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P5 (35):
1. projektas prisideda prie Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
kovo 12 d. nutarimu Nr. 238 „Dėl Lietuvos turizmo plėtros 2014–
2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos turizmo
plėtros 2014–2020 metų programa), įgyvendinimo (vertinama, ar
planuojami įgyvendinti projektai atitinka Lietuvos turizmo plėtros
2014–2020 metų programos 34 punkto nuostatas);
2. projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono
plėtros tarybos sprendimu (vertinama, ar projekto pareiškėjas,
projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane
nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto veiklas, o
finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane
nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių);
3. projektu numatomos vykdyti turizmo trasų ir maršrutų
informacinės infrastruktūros plėtros veiklos turi jungti 2 ar daugiau
savivaldybių (vertinama, ar įgyvendinant projektą informacinė
turizmo infrastruktūra bus įrengiama turizmo trasose ir maršrutuose,
jungiančiuose 2 ar daugiau savivaldybių);
4. projekto veiklos, kuriomis numatoma įrengti kelio ženklus, turi
atitikti Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo
automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15, patvirtintų Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V(E)-4 „Dėl Lankytinų
vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių
keliuose taisyklių LVMOT 15 patvirtinimo“ (toliau – Lankytinų
vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių
keliuose taisyklės), 7 punkte nustatytus reikalavimus (vertinama, ar
įgyvendinant projekto veiklas, kuriomis numatoma įrengti kelio
ženklus, bus įrengiami tik Lankytinų vietų ir laikinų renginių
maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių 7 punkte
nustatyti informaciniai kelio ženklai Nr. 628 „Krypties rodyklė į
lankytiną vietą“ (išskyrus krypties rodyklę į lankytiną vietą su
grafiniu lankytinos vietos vaizdu) ir Nr. 629 „Lankytinos vietos
pavadinimas“).
Nesuplanuotas paramos lėšų limito likutis 228 747,13
(limitas 504 153)
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Regionui nustatytos
siektinos stebėsenos
rodiklių pasiekimo
tarpinės ir galutinės
reikšmės
Projekto finansavimas

Dokumentai projektinių
pasiūlymų dėl regiono
projektų įgyvendinimo
(toliau – projektinis
pasiūlymas) teikėjams

Projektinių pasiūlymų
dėl regiono projektų
įgyvendinimo pateikimo
terminas
Projektinių pasiūlymų
pateikimo reikalavimai

Projekto stebėsenos rodiklis –
Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai, kodas P.N.817.
Tarpinė reikšmė 2018 m. pabaigai – 70.
Galutinė reikšmė 2023 m. pabaigai – 368.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 543 330
Eur (penki šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai
trisdešimt eurų). Mažiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra
1584 Eur (tūkstantis penkti šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai).
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc.
visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš ES struktūrinių
fondų skiriamas finansavimas negali viršyti 85 proc. Pareiškėjas ir
(arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne
mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d.
sprendimu Nr. C(2014) 6397.
2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų
regionų projektų atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas),
patvirtintas LR vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d.
įsakymu Nr. 1V-893. PASTABA: Šiame dokumente rasite
projektinio pasiūlymo formą.
3. Priemonės 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo
trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“
projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – PFSA), patvirtintas
Ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4148.
Iki 2020-03-17
1. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba.
2. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas kompiuteriu.
3. Projektinis pasiūlymas turi būti teikiamas, užpildant Aprašo 1
priede nustatytą formą.
4. Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti
pateikiamas, kai yra parengti visi projektinio pasiūlymo priedai,
nurodyti Aprašo 1 priede nustatytoje formoje ir numatyti priemonės
PFSA.
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
elektroninę projektinio pasiūlymo ir jo priedų versiją.
6. Jei teikiami keli projektiniai pasiūlymai, jų variantai elektroninėje
formoje turi būti įrašyti atskirose laikmenose.
7. Projektinis pasiūlymas turi būti antspauduotas ir pasirašytas juridinio
asmens vadovo ar jo įgalioto asmens.
8. Projektinio pasiūlymo lapai turi būti susegti į segtuvą ir sunumeruoti.
9. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas kartu su lydraščiu.
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Regiono plėtros tarybos
sekretoriato adresas,
kuriuo reikia teikti
projektinius pasiūlymus
dėl regiono projektų
įgyvendinimo
Kontaktai, kuriais
galima gauti papildomą
informaciją, rengiant
projektinį pasiūlymą dėl
regiono projekto
įgyvendinimo

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Telšių apskrities skyrius, 200 kab., Respublikos g. 32, LT-87333
Telšiai.

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Telšių apskrities skyrius vyriausioji specialistė Gintarė Martinkienė,
tel. (8 444) 56 104, el. p. gintare.martinkiene@vrm.lt

Projektinis pasiūlymas dėl regiono projektų įgyvendinimo rengiamas vadovaujantis 2014-2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821
„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“
projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. kovo 6 įsakymu Nr. 4-148 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes
jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo pakeitimo“.
Projektiniai pasiūlymai dėl regiono projektų įgyvendinimo teikiami užpildant Iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 1 priede nustatytą formą.

Regioninės plėtros departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
Telšių apskrities skyrius
2020-03-10

