KVIETIMAS NR. 2013-78
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
KLAIPĖDOS REGIONO 2011-2013 METŲ REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠUI
PAGAL LIETUVOS 2007-2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS
PANAUDOJIMO ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS
VP1-4.1-VRM-04-R PRIEMONĘ „SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ PAPILDYTI
Veiksmų programa

Žmogiškųjų išteklių plėtros

Prioritetas

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas

Priemonė (kodas,
pavadinimas)

VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“

Priemonės tikslas

Didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, tobulinant savivaldybių
institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją prioritetinėse srityse: tobulinti
gebėjimus, susijusius su savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginių tikslų
įgyvendinimu, ir stiprinti darbinių Europos Sąjungos kalbų mokėjimo ir
kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Remiamos veiklos

1. Mokymo poreikių analizė; ši veikla tinkama tik tuo atveju, kai mokymai
organizuojami ne tik savo institucijos ar įstaigos darbuotojams.
2. Mokymo programų ir lektorių rengimas, t.y.:
2.1. Naujų mokymo programų rengimas ir (arba) esamų mokymo programų
atnaujinimas tinkamas tik tokiu atveju, kai rinkoje nėra reikiamų mokymo
programų ir kai esamos mokymo programos neatitinka projekto tikslinės grupės
poreikių;
2.2. Lektorių rengimas tinkamas tokiu atveju, kai rinkoje nėra ir (arba) yra
nepakankamai tinkamos kvalifikacijos ir (arba) reikiamo kiekio lektorių.
3. Mokymo medžiagos atnaujinimas ir (ar) rengimas, leidyba;
4. Mokymo priemonių įsigijimas;
5. Įvairių mokymo ir mokymosi formų kūrimas ir įgyvendinimas;
6. Mokymo organizavimas ir vykdymas.
(1–4 punktuose nurodytos veiklos atskirai nėra remiamos, jos gali būti
finansuojamos tik kartu su 5 ir (arba) 6 punktuose nurodytomis remiamomis
veiklomis).

Galimi pareiškėjai

Savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos
Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos
Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų,
Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių
institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos
valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. X-1511 (Žin., 2008, Nr.
50-1853).

Galimi partneriai

Savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos
Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos
Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų,
Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių
institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos
valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtintą Lietuvos

Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. X-1511 (Žin., 2008, Nr.
50-1853).

Bendrieji ir specialieji
projektų atrankos
kriterijai

Projektui taikomi bendrieji ir specialieji projektų atrankos kriterijai ir vertinimo
klausimai ir (arba) teiginiai, pagal kuriuos nustatoma, ar projektas atitinka šiuos
kriterijus, pateikiama Projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1V-58
(Žin., 2009, Nr. 21-826), 3 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo
metodika“.

Projektų atrankos
būdas

Regionų projektų planavimas

ES fondų lėšų 20072013 metams limitas
Klaipėdos regionui,
litais

2.417.800,00Lt.

ES fondų lėšos, dėl
kurių turėtų būti
pasirašytos paramos
skyrimo sutartys,
litais

2007-2010 m.

2011-2013 m.

1.259.673,00Lt.

1.158.127 Lt.

Europos regioninės plėtros fondo paramos intensyvumas: ne daugiau kaip 85 %
visų tinkamų projekto išlaidų.
Projekto finansavimas
Pareiškėjo indėlis: ne mažiau nei 15 % projekto tinkamų išlaidų.
1. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 (Žin., 2008, Nr.
95-3722; 2009, Nr. 36-1387, Nr. 90-3878, Nr. 121-5202; 2010, Nr. 9-416 , 432063, Nr. 90-4778; 2011, Nr. 49-2380, Nr. 64-3037, Nr. 89-4277, Nr. 159-7520;
2012, Nr. 30-1405, Nr. 60-3019, Nr. 80-4160, Nr. 88-4575, Nr. 99-5039,
Nr.112-5679, Nr.116-5881, Nr.139-7124, Nr.146-7538; 2013, Nr. 4-102, Nr.
42-2055, Nr. 43-2119, Nr. 49-2450, Nr. 50-2486).
2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2009 m. vasario 13 d.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-58 (Žin., 2009, Nr.
21-826; 2009 Nr. 112-4789; 2011, Nr. 121-5755; 2012, Nr. 10-425, Nr. 54-2688 ).
Dokumentai
projektinių pasiūlymų
teikėjams

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. Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. 6.120-(18.4) „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, skirtų Klaipėdos regiono projektams
įgyvendinti pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.1-VRM-04-R
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“,
planavimo.

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), 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:
Vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros skyriaus
Klaipėdos apskrities poskyriui
Danės g. 17, LT- 92117 Klaipėda (III aukštas, 319 kab.)

Projektinių pasiūlymų
pateikimo terminas

2013 m. birželio 6 d. 17.00 val.

Kontaktai

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos apskrities skyriaus vyr. specialistė
Dalia Makuškienė
tel.: (8-46) 31 24 83, el.p. Dalia.Makuskiene@vrm.lt

