KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
PROJEKTŲ REZERVINIAM SĄRAŠUI PAPILDYTI

PANEVĖŽIO

REGIONO

Vadovaudamiesi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų Panevėžio regiono projektų projektinių pasiūlymų pateikimo Panevėžio
regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Panevėžio regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarka, patvirtinta Panevėžio regiono plėtros tarybos 2010 m. lapkričio 23 d. sprendimu
Nr. R 2-88 (toliau – Projektinių pasiūlymų pateikimo ir apibendrinimo tvarka) bei Kupiškio rajono
savivaldybės administracijos 2013 m. gegužės 22 d. prašymu Nr. S1-983(4.22) „Dėl kvietimo teikti
projektinius pasiūlymus“, kviečiame teikti projektinius pasiūlymus Panevėžio regiono projektų,
finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę
VP1-4.2-VRM-02-R ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“, rezerviniam sąrašui Nr.52 papildyti.
Priemonė „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai/ trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ prisidės prie uždavinio – gerinti veiklos
valdymą, geriau įsisavinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – siekiant didinti teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti regioninės plėtros
planavimą.
Pagal priemonę remiamos veiklos:
- regionų plėtros planų rengimas ir (ar) atnaujinimas;
- savivaldybių (ilgalaikių / trumpalaikių) strateginių plėtros planų rengimas ir (ar)
atnaujinimas;
- sektorinių studijų, tyrimų, analizių, skirtų regioninei plėtrai tobulinti, rengimas; projekto
vykdytojas turi užtikrinti parengtų studijų, tyrimų, analizių rezultatų taikymą ir panaudojimą.
Galimi pareiškėjai yra:
- savivaldybių administracijos;
- Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
Savivaldybių administracijos projektus pagal priemonę gali įgyvendinti kartu su partneriu
(-iais), kuriuo (-iais) gali būti tik to paties regiono savivaldybių administracijos.
Projektai turi atitikti Stebėsenos komiteto patvirtintus bendruosius ir specialiuosius projektų
atrankos kriterijus.
Bendrieji projektų atrankos kriterijai (patvirtinti Stebėsenos komiteto 2007 m. gruodžio
21 d. nutarimu Nr. 1):
1. Projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos konkretaus prioriteto tikslą,
uždavinį, taip pat apima pagal konkretų prioritetą numatomas remti veiklas, sritis.
2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus.
3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje
nustatytus tikslus.
4. Projektas atitinka darnaus vystymosi politiką.
5. Projektas atitinka lyčių lygybės principus ir nediskriminavimo politiką.
6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikų
nuostatomis.
7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą
projektą.
8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų
finansavimo šaltinius.
9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.
Specialieji projektų atrankos kriterijai (patvirtinti Stebėsenos komiteto 2008 m. sausio 25
d. nutarimu Nr. 2):
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1. Projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr.
575 „Dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos“ (Žin., 2005, Nr. 66-2370) 34.6
nustatytą uždavinį ir šiam uždaviniui pasiekti 34.6.3 punkte nustatytą įgyvendinimo priemonę.
2. Visi projektai turi atitikti regiono plėtros planą. Taip pat projektas turi atitikti
savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo priemones, arba turi būti
priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto.
Projektas turi atitikti priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą, kuris patvirtintas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-420 (Žin.,
2008, Nr. 145-5836; Žin., 2010, Nr. 63-3119; Žin., 2011, Nr. 70-3334; Žin., 2012, Nr. 132-6721).
Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti vadovaujantis projektinio pasiūlymo regiono
projekto finansavimui iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
gauti forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr.
352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778; Žin., 2009, Nr. 22-853; Žin., 2010, Nr. 69-3446; Žin., 2011, Nr. 1054943) bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtomis metodinėmis
rekomendacijomis dėl projektinio pasiūlymo regiono projekto finansavimui iš Europos Sąjungos
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gauti formos pildymo.
Projektiniai pasiūlymai Projektinių pasiūlymų pateikimo ir apibendrinimo tvarkoje nustatyta
tvarka turi būti pateikti Panevėžio regiono plėtros tarybai adresu: Respublikos g. 38, LT -35173,
Panevėžys, iki 2013 m. birželio 11 d. Projektiniai pasiūlymai, gauti pasibaigus nurodytam terminui,
pripažintini pateiktais netinkamai.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis Rasą Daraškevičienę telefonu (8 45) 505763,
elektroniniu paštu rasa.daraskeviciene@vrm.lt.

