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Druskininkai

Alytaus regiono plėtros taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros

įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558; 2010, Nr. 48-2285) _13straipsnio 7 punktu,

n u spr e n d ž i a:

1. Pakeisti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

finansuotinų projektinių pasiūlymų pateikimo Alytaus regiono plėtros tarybai ir projektinių

pasiūlymų apibendrinimo bei regiono projektų sąrašo projekto parengimo Alytaus regiono plėtros

tarybos sekretoriate tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2008 m. gegužės 3 d.

sprendimu Nr.(1.5)-2R-1) ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

L.e. Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininko pareigas
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PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2008 m. gegužės 23 d.
Sprendimu Nr.(1.5)-2R-I)
(Alytaus regiono plėtros tarybos
20 II m. birželio 20 d. sprendimu
Nr. Nr.51/6S-3 atlikta redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

FINANSUOTINŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMO ALYTAUS REGIONO PLĖTROS
TARYBAI IR PROJEKTINIŲ PASIŪL YMŲ APIBENDRINIMO BEI REGIONO PROJEKTŲ

SĄRAŠO PROJEKTO PARENGIMO ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS
SEKRETORIATE TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų
projektinių pasiūlymų (toliau - projektinių pasiūlymų) pateikimo Alytaus regiono plėtros tarybai (toliau -
Tarybai) ir projektinių pasiūlymlĮ apibendrinimo Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriate (toliau -
sekretoriate) tvarka (toliau - Tvarka) parengta vadovaujantis: Lietuvos Respublikos regioninės plėtros
įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558; 2007, Nr. 61-2339, 2010, Nr. 48-2285) 13 straipsnio
6 dalies 7 punktu, 14 straipsnio 4 ir 5 punktais; Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir
veiksmų programas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d.
nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637Žin., 2009, Nr. 152-6836); Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu
Nr. 1443 (Žin., 2008 , Nr. 4-132, 2009, Nr. 131-5682,2010, Nr. 144-7373); Europos Sąjungos fondų ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr. 48-
1778,2009, Nr. 22-853, 2010, Nr.69-3446).

2. Tvarka nustato: kvietimų teikti projektinius pasiūlymus paskelbimo, projektinių pasiūlymų
pateikimo Tarybai, projektinių pasiūlymų apibendrinimo Sekretoriate tvarką bei Alytaus regiono projektų,
finansuotinų iš Europos Sąjungos (toliau - ES) fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, sąrašų
sudarymo tvarką. Tvarka yra skirta Tarybai, Sekretoriatui ir projektinilĮ pasiūlymų teikėjams.

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:
Paramos regionui limitas - veiksmlĮ programų prieduose nustatyta ES fondų lėšų dalis, skirta

regiono projektams įgyvendinti 2007-2010. ir 2011-2013 arba 2007-2013 metais pagal veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonę, pagal kurią planuojami regionų projektai.

Projektinis pasiūlymas - pagal Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo priede nustatytą formą parengta regiono
projekto santrauka konkrečiai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią
planuojami regionų projektai, kurią savivaldybės institucija teikia Alytaus regiono plėtros tarybai.

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus - sekretoriato siūlymas savivaldybių institucijoms šioje
Tvarkoje nustatytomis sąlygomis teikti pagal atitinkamą veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonę, pagal kurią planuojami regiol1lĮ projektai, projektinius pasiūlymus regiono plėtros tarybai.

Projektinio pasiūlymo teikėjas - savivaldybės institucija (administracijos direktorius arba
savivaldybės taryba), teikiančios savo institucijų ir joms pavaldžilĮ įstaigų projektinį pasiūlymą regiono
plėtros tarybai.

Regiono projektų atrankos kriterijai - regiono plėtros tarybos patvirtinti kriterijai, kuriais
remiantis regiono plėtros taryba atrenka projektinius pasiūlymus.

Regiono projektų sąrašo projektas - Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriato parengtas
projektinių pasiūlymų, pripažintą tinkamais, sąrašas. Sąraše projektai išdėstomi ne prioriteto tvarka, 0 pagal
pasiūlymą gavimo datą.



Regiono projektų sąrašas - reglOno plėtros tarybos sudarytas ir patvirtintas reglOno projektų
sąrašas 2007-2010 metu. 2011-2013 metu arba 2007-2013 metu laikotarpiui kiekvienai veiksmų
programos prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regiomĮ projektai.

Rezervinių regiono projektų sąrašas - regiono plėtros tarybos sudarytas ir patvirtintas regiono
projektų, nepatekusių į regiono projektų sąrašą dėl išnaudoto paramos regionui limito, sąrašas 2007-2010
metu. 2011-2013 metu arba 2007-2013 metu laikotarpiui kiekvienai veiksmlĮ programos prioriteto
įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regionų projektai.

Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriatas - Regioninės plėtros departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyrius (toliau - sekretoriatas).

Darbo grupė - regiono plėtros tarybos sprendimu iš Regioninės plėtros departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriaus (toliau Alytaus apskrities skyrius) ir Alytaus regiono
savivaldybių administracijų (toliau - savivaldybių administracijos) specialistų sudaryta darbo grupė
pasiūlymams dėl regiono projektų atrankos pateikti.

Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme,
Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmlĮ programas, taisyklėse, Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklėse, Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos apraše vartojamas sąvokas.

II. KVIETIMO TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪL YMUS PASKELBIMAS
IR PROJEKTINIŲ PASIŪL YMŲ PATEIKIMAS

4. Sekretoriatas Tarybos vardu oficialiai raštu išsiunčia kvietimus teikti pasiūlymus galimiems
projektinių pasiūlymų teikėjams atsižvelgdamas į atsakingos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos
patvirtintame projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytą regiono projektų sąrašų sudarymo terminą. Jei
toks terminas projektlĮ finansavimo sąlygų apraše nenustatytas, Sekretoriatas išsiunčia kvietimus teikti
pasiūlymus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kai įsigalioja Projekt1! administravimo ir
finansavimo taisyklių 18.1-18.3 ir 18.5 punktuose nurodyti dokumentai:

4.1. veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atitinkamos
prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašymas;

4.2. projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas atsakingos ministerijos ir (ar) kitos
valstybės institucijos;

4.3. paraiškos dėl projekto finansavimo forma, kurios bendrosios (A) dalies formą ir jos
pildymo instrukciją patvirtina Finansų ministerija, 0 specialiosios (8) dalies formą ir jos pildymo instrukciją
- atsakinga ministerija ir (ar) kita valstybės institucija;

4.4. projektų finansavimo ir administravimo sutarties forma, patvirtinta Finansų ministerijos.
5.Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus patalpinamas Regioninės plėtros departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje (www.vrm.lt/nrp).
6.Kvietimo turinyje nurodoma informacija, žinotina projektinių pasiūlymų teikėjams:
6.1. veiksmų programos, prioriteto ir įgyvendinimo priemonės, pagal kurią siūloma teikti

projektinius pasiūlymus, pavadinimas;
6.2. įgyvendinimo priemonės remiamos veiklos sritys;
6.3. galimi projektinio pasiūlymo teikėjai, pareiškėjai/partneriai (jeigu taikoma);
6.4. ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos parengtas ir patvirtintas projektų finansavimo

sąlygų aprašas atitinkamai veiksmlĮ programos prioriteto įgyvendinimo priemonei arba interneto svetainių
nuorodos įjuos;

6.5. Stebėsenos komiteto patvirtinti bendrieji ir specialieji projektų atrankos kriterijai arba
interneto svetainių nuorodos įjuos;

6.6. projektinio pasiūlymo forma, reikalaujamas projektinių pasilHymų egzempliorilĮ skaičius,
prašomi papildomi dokumentai;

6.7. deklaracijos forma, kurią teikėjas turi pasirašyti užtikrindamas dvigubo tų pačių išlaidų
finansavimo prevenciją;

6.8. pateikimo būdas ir galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo data;

http://www.vrm.lt/nrp.


6.9. adresas, kur pateikti projektinius pasiūlymus, kontaktai dėl papildomos informacijos, kita
reikalinga informacij a.

7. Savivaldybių institucijos, gavusios informaciją apie kvietimą teikti projektinius pasiūlymus,
informuoja pagal konkrečią veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę galimus pareiškėjus apie
galimybę teikti projektinius pasiūlymus Tarybai ir skelbia šią informaciją savo internetiniame puslapyje.

8. Kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodomas pateikimo terminas neturi būti
trumpesnis kaip 21 darbo diena. Regiono plėtros tarybos sprendimu gali būti pratęstas nepasibaigęs kvietime
teikti projektinius pasiūlymus nurodytas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas arba skelbiamas
pakartotinis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus.

9. Pateikti projektiniai pasiūlymai registruojami Regioninės plėtros departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriuje.

10. Projektiniai pasiūlymai, gauti pasibaigus kvietime nurodytam terminui, nepriimami.
11. Projektinio pasiūlymo teikėjas turi teisę pateiktą projektinį pasiūlymą atšaukti, apie tai raštu

pranešdamas Sekretoriatui.

III. PROJEKTINIŲ PASIŪL YMŲ APIBENDRINIMAS IR PATEIKIMAS TARYBAI

12. Sekretoriatas atlieka projektinių pasiūlymų administracinės atitikties ir tinkamumo
finansuoti vertinimą. Vertinimas įforminamas užpildant projektinio pasiūlymo atitikties lapo formą (šios
Tvarkos 1 Priedą), patikrinama ar gauti projektiniai pasiūlymai atitinka Priede 1 nurodytus vertinimo
elementus.

13. Projektinių pasiūlymų vertinimui Sekretoriatas turi galimybę sudaryti ekspertų darbo grupes
iš regiono socialinių-ekonominių partnerių institucijų atstovų.

14. Jei Sekretoriatas nustato, kad pateiktuose projektiniuose pasiūlymuose trūksta informacijos,
yra trūkumų dėl atitikimo 1 Priede nurodytiems vertinimo elementams, siunčia raštą teikėjams faksu ir el.
paštu su prašymu patikslinti pasiūlymus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos.
Negavęs iš teikėjo prašytos trūkstamos informacijos laiku, Sekretoriatas apie tai pažymi vertinimo lape.

15. Sekretoriatas įvertina projektinius pasiūlymuos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo
kvietime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir artimiausiam Tarybos posėdžiui parengia:

15.1. projektinių pasiūlymų apibendrinimo suvestinę pagal šios Tvarkos 2 priedą;
15.2 .regiono projektų sąrašo bei rezervinių projektų sąrašo 2007 - 2010 metų arba, jeigu taip

nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše, 2007-2013 metų laikotarpiui projektus pagal šios Tvarkos 3
priedą;

15.3 vertinimo išvados dėl siūlymo finansuoti regiono projektus iš ES fondų ir Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšų projektą.

16. Esant poreikiui, Sekretoriatas gali organizuoti Darbo grupių posėdžius gautiems
projektiniams pasiūlymams aptarti ir regiono projektų sąrašų projektams sudaryti.

IV. REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ SUDARYMAS IR ATITINKAMŲ INSTITUCIJŲ
INFORMA VIMAS

17.Sekretoriatas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas parengia aiškinamąjį raštą, kuriame
pateikiamas regiono projektų sąrašo projekto sudarymo pagrindimas ir, suderinęs su darbo grupės nariais,
teikia Tarybai svarstyti drauge su sąrašo projektu ir projektinių pasiūlymų atitikties lentele.

18.Tarybos posėdis organizuojamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo 15.1-13.3 punktuose
nurodytų dokumentų išsiuntimo dienos.

19.Taryba posėdyje patvirtina regiono projektų sąrašą 2007-2010 metams arba, jeigu taip
nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše, 2007-2013 metams ir suformuoja išvadą dėl pasiūlymo
regiono projektus bendrai finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

20. Taryba regionų projektus sąraše išdėsto pagal projektų parengtumą, numatomų išlaidų
patyrimo prognozes ir numatytus paraiškų dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiai institucijai
terminus. Sąrašo biudžetas neturi viršyti patvirtinto paramos regionui limito. Iš regiono projektų,
nepatenkančių į regiono projektų sąrašą, nes jau panaudotas visas paramos regionui limitas, sudaromas



rezer
vinil! regiono projektl! sąrašas 2007-2010 metl! laikotarpiui arba 2007-2013 metl! laikotarpiui. Rezervinil!
regiono projektl! sąraše projektai išdėstomi prioritetine tvarka.

21.Jeigu regiono projektl! sąrašas sudarytas 2007-2010 metl! laikotarpiui, atsižvelgiant į 2007-
2010 metl! laikotarpio regiono projektl! įgyvendinimo eigą ir sudarytus rezervinius projektl! sąrašus, 0 taip
pat į naujai pateiktus projektinius pasiūlymus, iki 2011 metl! tokia pačia tvarka sudaromi regiono projektl!
sąrašai 2011-2013 metams irrezervinil! projektl! sąrašai 2011-2013 metams.

22.Tarybos sekretoriatas gali organizuoti papildomą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus
papildyti regiono projektl! sąrašą Uei sudaryto sąrašo biudžetas neviršija patvirtinto paramos regionui limito)
arba rezervinį regiono projektl! sąrašą, jei projektinil! pasiūlyml! teikėjas Tarybai pateikia motyvuotą
prašymą raštu, kuriame informuojama apie papildoml! projektlĮ poreikį regione.

23.Taryba gali keisti patvirtintą regiono projektl! sąrašą vadovaudamasi ES fondl! ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinl! regiomĮ projektl! atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. Nutarimu Nr. 352, 8 punkte nustatyta tvarka.

24. Taryba gali tikslinti patvirtintą regiono projektl! sąraše teikiamą informaciją, nustatytą
Projektl! administravimo ir finansavimo taisyklėse, taip, kad regiono projektl! sąraše esančil! regiono
projektl! biudžetl! ES fondl! lėšl! suma neviršytl! paramos regionui limito.

25Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Tarybos priimto sprendimo dienos apie sudarytus
regiono projektl! sąrašus raštu yra informuojamos Vidaus reikall! ministerija, atsakingos ministerijos ir (ar)
kitos valstybės institucijos bei Įgyvendinančios institucijos.

26. Tvarka ir patvirtinti regiomĮ projektl! sąrašai yra skelbiami Regioninės plėtros departamento
prie Vidaus reikall! ministerijos interneto tinklalapyje (www.vrm.lt/nrp).

27. Projektinio pasiūlymo teikėjas turi užtikrinti, kad Sekretoriatui būtų raštu pranešama:
27.1. apie visus nukrypimus nuo regiono projektlĮ sąraš~ nurodytos informacijos apie projektą,

paaiškėjusius rengiant paraišką dėl projekto finansavimo (pvz., dėl projekto pavadinimo, pareiškėjo, projekto
pagrindinio tikslo, preliminarios ES fondų lėšą sumos, projekto veiklą įgyvendinimo pradžios ir
preliminarios projekto veiklą įgyvendinimo trukmės, paraiškosdėl projekto finansavimo pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai termino ir kt.). Projektinio pasiūlymo teikėjas ar pareiškėjas apie tai
Sekretoriatą informuoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kada paai~.kėja aplinkybės,
galinčios lemti nukrypimų nuo regiono projektą sąraše nurodytos informacijos apie projektą atsiradimą.

27.2. apie tai, kad:
27.2.1. pareiškėjas pateikė paraišką įgyvendinančiajai institucijai dėl projekto finansavimo;
27.2.2. paraiškos dėl projekto finansavimo vertini'ni.o metu įgyvendinančioji institucija priėmė

sprendimą atmesti paraišką arba skirti projektui finansavimą;
27.2.3. pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutartį paaiškėjo, kad projekto

biudžetas sumažėjo,
27.2.4. ministerija ir (ar) kita institucija priėmė sprendimą dėl projekto finansavimo

pripažinimo netekus galios ar nutraukė projekto finansavimo ir administravimo sutartį,
27.2.5. sumažėjo savivaldybės projekto finansavimas kitais Projektų administravimo ir

finansavimo taisyklėse numatytais atvejais. Projektinio pasiūlymo teih~jas ar pareiškėjas apie tai
Sekretoriatą informuoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šil! aplinkybių sužinojimo dienos.

v. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28.Tvarka gali būti keičiama Tarybos sprendimu.
29.Visi su regiono projektl! planavimu ir atranka susiję dokumentai saugomi Regioninės plėtros

departamento prie Vidaus reikalą ministerijos Alytaus apskrities skyriuje.

http://www.vrm.lt/nrp.


Projektinių pasiūlymų pateikimo
Alytaus regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriate
tvarkos aprašo
I Priedas

(Projektinio pasiūlymo patikros lapąpžldančžos institucijos pavadinimas)

PROJEKTINIO PASIŪLYMO PATIKROS LAPAS Nr.

Projektinio pasiūlymo teikėjo regiono plėtros
tarybai pavadinimas
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projektinio pasiūlymo gavimo data
Projektinio pasiūlymo Nr.:
Priemonė, kuriai yra teikiamas projektinis
pasiūlymas

Nr. Vertinimo elementai Taip Ne
I. Administracinės atitikties vertinimas
I. Projektinis pasiūlymas yra gautas iki kvietime teikti projektinius [] [ ]

pasiūlymus nustatyto galutinio pateikimo termino
2. Projektinis pasiulymas yra tinkamai įformintas, kaip tai yra [ ] [ ]

reikalaujama kvietime teikti projektinius pasiūlymus
3. Pridėti VISI kvietime teikti projektinius pasiūlymus reikalaujami [ ] [ ]

dokumentai
II. Tinkamumo finansuoti vertinimas
4. Pareiškė.io ir partnerio (partnerių) vertinimas
4.1. Projektinio pasiuiymo teikėjas yra savivaldybės insti tucij a [ ] [ ]

(savivaldybės administracijos direktorius ar savivaldybės taryba).
4.2. Projektiniame pasiūlyme nurodytas pareiškėjas atitinka atitinkamos [ ] [ ]

veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės projektų
finansavimo sąlygų apraše ir (arba) atitinkamos veiksmų programos
priede nustatytus reikalavimus.

4.3. Partneris (partneriai), jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriu [ ] [ ]
(partneriais ), atitinka atitinkamos veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše ir (arba)
atitinkamos veiksmų programos priede nustatytus reikalavimus.

5. Projekto tinkamu mas finansuoti
S.l. Proj ektiniame pasiūlyme įvardytas projektas atitinka Stebėsenos [ ] [ ]

komiteto atitinkamai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonei patvirtintų bendrųjų atrankos kriterijų, aspektus

5.2. Proj ektiniame pasiūlyme įvardintas projektas atitinka Stebėsenos [ ] [ ]
komiteto atitinkamai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonei patvirtintus specialiuosius projektų atrankos kriterijus

5.3. Projektinis pasiūlymas atitinka Alytaus regIOno plėtros tarybos [ ] [ ]
nustatytus papildomus reikalavimus Projektiniams pasiūlymams Gei
tokie yra).



5.4. Projektiniame pasiūlyme įvardytas projektas atitinka bent vieną Veiksmų [ ] [ ]
programos ir jos konkretaus prioriteto tikslą, uždavinL taip pat apima pagal
tam tikrą priemonę numatomas remti veiklas

5.5. Projektiniame pasiūlyme įvardytas projektas atitinka nacionalinius, [ ] [ ]
regiono ir savivaldybių strateginius dokumentus (būtina patikrinti ar
projektiniame pasiūlyme įvardytas projektas, yra susijęs su
nacionaliniuose dokumentuose deklaruojamų strateginių tikslų
įgyvendinimu, ar projektiniame pasiūlyme įvardytas projektas atitinka
regiono plėtros planą ( t.y. projektiniame pasiūlyme nurodytas
projekto pareiškėjas arba teikėjas yra įvardytas regiono plėtros
plane) ir savivaldybės strateginį plėtros planą, jeigu toks yra. Jeigu
tokio plano nėra, turi būti priimtas savivaldybės sprendimas)

5.6. Projektiniame pasiūlyme įvardytas projektas siekia aiškių lr realių [ ] [ ]
kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus
(preliminariai patikrinti ar projektiniame pasiūlyme įvardytas projektas
sudaro prielaidas siekti bent vieno priemonėje nustatyto produkto ir (arba
)rezultato rodiklio, išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika t.y. projekto
rezultatai yra projekto veiklų išdava, projekto veiklos - sudaro prielaidas
projekto uždaviniams pasiekti, o pastarieji įgyvendinti nustatytus tikslus.
Patikrinti ar projekto uždaviniai: yra specifiniai, t.y. parodo projekto esmę
ir charakteristikas; yra išmatuojami, t.y. kiekybiškai išreikšti ir matuojami;
pasiekiami, t.y. realūs;-susieti t.y. adekvatūs vykdomoms projekto veikloms).
Projektiniame pasiūlyme įvardytas projektas turi ne daugiau kaip tris
tikslus, tikslas ne daugiau kaip tris uždavinius, 0 uždaviniui pasiekti
numatomos ne daugiau kaip penkios veiklos)

5.7. Projektiniame pasiulyme įvardytas projektas turi aiškų finansavimo paketą: [ ] [ ]
apibrėžtus, aiškius lr užtikrintus projekto išlaidLĮ finansavimo šaltinius
(reikia patikrinti ar tenkinami Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyti
reikalavimai pareiškėjo ir (arba) partnerio (-itĮ) įnašui)

5.8. Užtikrintas efektyvus projektiniame pasi[jlyme įvardintam projektui [ ] [ ]
įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas (preliminariai patikrinti ar
projekto veiklos yra tinkamos finansuoti atsižvelgiant l išlaidzĮ ir
finansavimo atitikties taisyklėse ir ProjektzĮ finansavimo sąlygų apraše
nustatytus reikalavimus)

5.9. Teikėjo teikiamų Projektinių pasiūlymų suma neviršija atitinkamos [ ] [ ]
veiksmų prioriteto įgyvendinimo

..
kuriaiprogramos pnemonel,

teikiamas Projektinis pasiūlymas, Alytaus regionui skirto limito.
6. Projekto įgyvendinimo laikotarpio tinkamumas
6.1. Proj ektiniame pasiulyme įvardinto projekto pradžios data atitinka [ ] [ ]

atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės
projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus

6.2. Projektiniame pasiūlyme įvardyto projekto įgyvendinimo laikotarpis [] [ ]
atitinka atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus
reikalavimus

VERTINTOJŲ PASTABOS IR ISVADOS:

Kokios informacijos ar dokumentų trūksta:

Kriterijai, kurie nėra tenkinami:

Projekto parengtumas (atlikti parengiamieji darbai iki projektinio pasiūlymo pateikimo sudaro
prielaidas tinkamai ir laiku įsisavinti ES fondz[ lėšas nepažeidžiant Bendrojo Reglamento
1083/200693 str. nuostah[)



Kita"-------------------------

Vertintoj Ų išvada:

Projektinio pasiūlymo tinkamų ES išlaidų suma (su PVM):
D Projektinis pasiūlymas atitinka visus projektinio pasiūlymo patikros lape nustatytus
reikalavimus ir gali būti įtraukiamas į regiono projektų sąrašą.

D Projektinis pasiūlymas neatitinka visų projektinio pasiūlymo patikros lape, (nuoroda į
punktų numerius) punkte (-uose) išdėstytų reikalavimų ir negali būti įtraukiamas į regiono
projektų sąrašą

2011-

(Vertintoja Vardas Pavardė) (pareigos) ( paraša5) (data)



Projektinių pasiūlymų pateikimo Alytaus
regiono plėtros tarybai ir projektinių
pasiūlymų apibendrinimo Alytaus
regiono plėtros tarybos sekretoriate
tvarkos aprašo 2 Priedas

Trumpai aprašyti
atliktus
parengiamuosius
projekto darbus iki
projektinio pasiUIymo
pateikimo

Kitų
finansavimo
ša1tinių lėšų
suma, ..Lt.

Valstybės
biudžeto lėšų
suma, Lt.

ES fondų
lėšų suma,
Lt.

Proj ektų vertė,
iš viso, Lt.

o Rezerviniam
regIOno
projektų
sąrašui

o Regiono
projektų
sąrašui

ALYTAUS REGIONO PROJEKTINIŲ PASIŪL YMŲ 2007-2010 M. LAIKOTARPIUI SUVESTINĖ 1

Iš viso, Lt



Projektinių pasiūlymų pateikimo Alytaus
regiono plėtros tarybai ir projektinių
pasiūlymų apibendrinimo Alytaus regiono
plėtros tarybos sekretoriate
tvarkos aprašo 3 Priedas

ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ (ARBA REZERVINIŲ PROJEKTŲ) SĄRAŠAS 2007-2010 M. LAIKOTARPIUI!

I Pildant formą 2011-2013 m. laikotarpiui metai rašomi atitinkamai
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