PATIKSLINTAS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL
PRIEMONĘ NR. 05.3.2-APVA-R-014 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ
TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA, ĮMONIŲ VALDYMO
TOBULINIMAS“
Vadovaujantis 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 21 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo“ (toliau – Projektų atrankos tvarkos aprašas),
11 punktu, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 22 d.
įsakymu Nr. D1-553 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr.
D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“
pakeitimo“ buvo pakeistas 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (toliau – Priemonė) projektų
finansavimo sąlygų aprašas, tiksliname kvietimą teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono
projektų įgyvendinimo (toliau – projektiniai pasiūlymai) pagal Priemonę, paskelbtą 2018 m. vasario
26 d.
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus buvo paskelbtas 2014–2020 m. laikotarpio Utenos
regiono projektų sąrašui, sudarytam Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 8 d. sprendimu
Nr. 51/7S-17 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo
patvirtinimo“, papildyti.
Kadangi pagal Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) 13 punktą
galimi pareiškėjai nėra savivaldybių vykdomosios institucijos, prašome savivaldybes, vadovaujantis
Projektų atrankos tvarkos aprašo 4 punktu apie patikslintą kvietimą teikti projektinius
pasiūlymus raštu informuoti galimus pareiškėjus.

Veiksmų
programa
Prioritetas
Uždavinys
Priemonė
Priemonės
tikslas
Galimi
pareiškėjai/
partneriai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
5 prioritetas: Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos
5.3.2 konkretus uždavinys: Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą
05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“
Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir
sistemos efektyvumą
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės (savivaldybių paskirti viešieji ir (ar)
regioniniai vandens tiekėjai, turintys vandens tiekėjo licencijas), galimi partneriai
yra savivaldybių administracijos. Atsakomybė už projekto įgyvendinimą tenka
pareiškėjui.
Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai
arba atstovybės.

Galimi
projektinių
pasiūlymų
teikėjai
Remiamos
veiklos

Bendrieji
projektų
reikalavimai

Specialieji
atrankos
kriterijai

Savivaldybių vykdomosios institucijos

1. Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
2. Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
3. Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
4. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
inventorizacija.
Projektai turi atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės),
10 skirsnyje:
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 lyčių 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.
7. Turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų
panaudojimas.
8. Projekto veiklos turi būti vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo
teritorijoje (Taisyklių 411 punkte nustatytomis sąlygomis).
Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus,
patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos Stebėsenos komiteto 2015 m. vasario 10 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P1.1(3), 2017 m. gruodžio 14 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-8(30) ir skelbiamus
2014–2020
m.
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
svetainėje
www.esinvesticijos.lt:
1. Pareiškėjas turi turėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją,
išduotą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos. Vertinama, ar
pareiškėjas turi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos:
1.1. jei projektinio pasiūlymo teikimo metu pareiškėjas neturi geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos, kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti
pateiktas savivaldybės tarybos sprendimas dėl įpareigojimo pareiškėjui ne vėliau
kaip iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos kreiptis į
Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją dėl geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo licencijos gavimo;
1.2. jei paraiškos teikimo metu pareiškėjas neturi geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo licencijos, kartu su paraiška turi būti pateikta prašymo išduoti
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją kopija;

1.3. jei pareiškėjas iki paraiškos vertinimo pabaigos negauna geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos, paraiška atmetama.
2. Projektas turi prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
2008–2015 metų plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 „Dėl geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos patvirtinimo“, 24
punkte numatytos vizijos ir (ar) 26 punkte numatyto bent vieno tikslo
įgyvendinimo (taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų
rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių
rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir
(ar) nauja statyba“, „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja
statyba“. Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. vasario 1 d. LRV nutarimu Nr. 88
patvirtinta Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programa, kuri įsigaliojo 2017
m. vasario 10 d., šis kriterijus taikomas projektams, kurie atrinkti iki 2017 m.
vasario 9 d.). Vertinama, ar projektas prisideda prie Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos 24 punkte numatytos
vizijos ir (ar) 26 punkte numatyto bent vieno tikslo įgyvendinimo:
2.1. tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę;
2.2. tikslas – siekti apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.
3. Projektas ir jo veiklos turi atitikti šių dokumentų nuostatas:
3.1. savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros planą (taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų
rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių
rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir
(ar) nauja statyba“, „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja
statyba“). Vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje nurodytos
projekto veiklos atitinka savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo priemones (gyvenamosios
vietovės atitiktis).
3.2. regiono plėtros planą (taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų
rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių
rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“, „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir
(ar) nauja statyba“, „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja
statyba“, „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
inventorizacija“). Vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje
projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano atitinkamoje priemonėje pateiktą
informaciją apie priemonės vykdytoją ir jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį.
4. Projektas turi prisidėti prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos
įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1375/3D-312 „Dėl vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos
įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo”, 17 punkte nustatyto uždavinio ir 17.2
papunktyje nustatytos priemonės įgyvendinimo (taikoma veiklai „Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija“).
Vertinama, ar projektas prisideda prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų
programos 17 punkte nustatyto uždavinio – didinti geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įmonių veiklos efektyvumą, teikiamų paslaugų kokybę ir 17.2
papunktyje nustatytos priemonės – vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų inventorizaciją – įgyvendinimo.

5. Projektas turi prisidėti prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr.
88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“, 79
punkte nurodyto tikslo ir 80.1 papunktyje nustatyto uždavinio, įgyvendinimo
(taikoma veikloms „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja
statyba“, „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja
statyba“, „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“,
„Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba“. Atsižvelgiant į
tai, kad 2017 m. vasario 1 d. LRV nutarimu Nr. 88 patvirtinta Vandenų srities
plėtros 2017–2023 metų programa, kuri įsigaliojo 2017 m. vasario 10 d., šis
kriterijus taikomas projektams, kurie atrinkti nuo 2017 m. vasario 10 d.).
Vertinama, ar projektas prisideda prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų
programos 79 punkte nurodyto tikslo ir 80.1 papunktyje numatyto uždavinio –
plėtoti ir renovuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūrą
– įgyvendinimo.

Regionui
numatytas
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšų
limitas
Finansavimo
intensyvumas

Regionui
nustatytos
siektinos
stebėsenos
rodiklių
pasiekimo
tarpinės ir
galutinės
reikšmės

Pagal Priemonės PFSA nefinansuojami projektai, įgyvendinami gyvenamosiose
vietovėse, turinčiose iki 200 gyventojų.
Lėšų limitas pagal Priemonę Utenos regionui – 8 835 826,05 Eur:
ES lėšų suma veikloms, nurodytoms
ES lėšų suma veiklai, nurodytai PFSA
PFSA 11.1-11.4 papunkčiuose, Eur
11.5 papunktyje, Eur
8 319 030,48
516 795,57

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 80 procentų visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų (neįskaitant grynųjų pajamų). Pareiškėjas ir (arba)
partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 20 procentų
visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (neįskaitant grynųjų pajamų).
Reikalavimai intensyvumui pagal projekto veiklas detalizuoti PFSA 39 punkte.
Utenos regionui nustatytos siektinos tarpinės ir galutinės stebėsenos rodiklių
reikšmės:
Rodiklių pavadinimai
Gyventojai,
kuriems
teikiamos
vandens tiekimo
paslaugos naujai
pastatytais
geriamojo
vandens tiekimo
tinklais (skaičius)
(P.N.050)

Gyventojai,
kuriems
teikiamos
vandens tiekimo
paslaugos iš
naujai pastatytų
ir (arba)
rekonstruotų
geriamojo
vandens gerinimo
įrenginių
(skaičius)
(P.N.051)

Gyventojai,
kuriems
teikiamos
paslaugos naujai
pastatytais
nuotekų
surinkimo
tinklais (GE)
(P.N.053)

Gyventojai,
kuriems
teikiamos
nuotekų valymo
paslaugos naujai
pastatytais ir
(arba)
rekonstruotais
nuotekų valymo
įrenginiais
(GE)(P.N.054)

Rekonstruotų
vandens tiekimo ir
nuotekų
surinkimo tinklų
ilgis, km (P.S.333)

Tarpinė
reikšmė
2018 m.
pab.

Galutinė
reikšmė
2023 m.
pab.

Tarpinė
reikšmė
2018 m.
pab.

Galutinė
reikšmė
2023 m.
pab.

Tarpinė
reikšmė
2018 m.
pab.

Galutinė
reikšmė
2023 m.
pab.

Tarpinė
reikšmė
2018 m.
pab.

Galutinė
reikšmė
2023 m.
pab.

Tarpinė
reikšmė
2018 m.
pab.

0

1190

0

1665

0

833

0

1546

0

Galutinė
reikšmė
2023 m.
pab.

24

Papildomos nuostatos dėl rodiklių pasiekiamumo nustatytos PFSA 24¹ punkte.

Projekto vykdytojas gyventojus turi prijungti prie naujai pastatytų geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ne ilgiau kaip per 36 mėnesius nuo
projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 30
d.
Teisės
aktai, 1. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d.
įsakymas Nr.1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
kuriais
finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“;
vadovaujantis
turi
būti 2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ ;
rengiamas
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. D1projektinis
717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
pasiūlymas dėl
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
regiono
prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo
projekto
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių
įgyvendinimo
valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
patvirtinimo”;
4. Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių
fondų reikalavimams, patvirtintos 2014−2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto, sudaryto
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.
1K-376, paskelbtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti Regiono plėtros tarybai pagal formą,
Projektinių
patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22
pasiūlymų
d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
forma
bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“
ir paskelbtą 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt .
1. sąnaudų naudos analizės rezultatų skaičiuoklė, parengta pagal metodikos,
Projektinių
patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
pasiūlymų
veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio
priedai
sprendimu (protokolas Nr. 35) „Optimalios projekto įgyvendinimo
alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika“, 4 priedą „Sąnaudų ir
naudos analizės rezultatai“;
2. išnagrinėtos alternatyvos pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636
„Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, priede patvirtintas alternatyvų
nagrinėjimo schemas;
3. investicinis projektas, parengtas vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems
siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar
valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų
valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8337, taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbiamomis Viešųjų
investicijų projektų sąnaudų ir naudos analizės metodinėmis
rekomendacijomis, skelbiamomis 2014–2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir sąnaudų ir naudos
analizės rezultatų skaičiuokle.
Pastaba.

Kontaktai,
kuriais galima
gauti
papildomą
informaciją dėl
projektinio
pasiūlymo
pildymo bei
teikimo
Projektinių
pasiūlymų
teikimo tvarka
ir terminai

Kita
informacija

Visi tarpiniai skaičiavimai su formulėmis turi būti pateikti sąnaudų ir
naudos analizės rezultatų lentelėje/skaičiuoklėje, kad būtų užtikrintas
skaičiavimų atsekamumas. Turi būti naudojama aktuali lentelės/skaičiuoklės
versija bei naudojamos aktualios konversijos koeficientų bei socialinės –
ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės, kurios skelbiamos
http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-informacija/metodiniaidokumentai/
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos
apskrities skyriaus:
vedėjas Nerijus Čepauskas, tel. (8 389) 64 064 el. p. nerijus.cepauskas@vrm.lt
vyr. specialistė Romualda Zapolskienė, tel. (8 389) 50 051 el. p.
romualda.zapolskiene@vrm.lt

1. Galima projektinio pasiūlymo teikėja, savivaldybės vykdomoji institucija, gali
pateikti tik vieną projektinį pasiūlymą vieno kvietimo teikti projektinius
pasiūlymus metu, išskyrus atvejus, kai viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo regione esančios savivaldybės viešojo geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje veikia daugiau nei vienas savivaldybės
paskirtas viešasis vandens tiekėjas.
2. Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai teikiamas, kai yra parengti visi
projektinio pasiūlymo priedai, nurodyti Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 1 priede
nustatytoje formoje, projektų finansavimo sąlygų apraše bei šiame kvietime
teikti projektinius pasiūlymus.
3. Projektinis pasiūlymas turi būti teikiamas su lydraščiu.
4. Projektinio pasiūlymo teikėjas pateikia vieną projektinio pasiūlymo originalą
ir jo priedus, elektroninę projektinio pasiūlymo ir jo priedų versiją bei PDF
formatu skenuotą projektinį pasiūlymą.
5. Projektiniai pasiūlymai dėl regionų projektų įgyvendinimo turi būti atsiųsti
pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba
pristatyti Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriatui - Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriui, adresu
Utenio a. 8, LT-28244 Utena bei el. paštu utena.rps@vrm.lt, ne vėliau kaip
2018 m. liepos 24 d. 14 val. Vėliau pateikti projektiniai pasiūlymai nebus
registruojami ir nagrinėjami.
Kai įgyvendinama (-os) PFSA 11.2 papunktyje ir / ar 11.4 papunktyje nurodyta
veikla (-os), projekto vykdytojas privalo su galutiniu mokėjimo prašymu pateikti
dokumentus, įrodančius, kad naujai pastatytais / rekonstruotais vandens gerinimo
įrenginiais tiekiamas vanduo atitinka nustatytas higienos normas, o naujai
pastatytais / rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais išvalytos nuotekos atitinka
nuotekų tvarkymo reikalavimus.
Kvietimo informaciją, projektinio pasiūlymo pildymui reikalingą formą galite
rasti interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt: Lietuvos regionai >Utenos
apskritis > Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus.

