KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS
PASIŪLYMUS Nr. 12
PATVIRTINTA
(Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos )
2020 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. VPP-2020-1

ŠILUTĖS MIESTO VIETOS
VEIKLOS GRUPĖ
„PAMARIO KRAŠTAS“

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL VPS
„ASOCIACIJOS ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAMARIO
KRAŠTAS“ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 M.“
Nr. 12
Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl
projektų, skirtų įgyvendinti vietos plėtros strategiją „Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario
kraštas“ vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ veiksmą, finansavimo:
1.

2.

3.

Vietos plėtros
strategijos
veiksmas arba
atskiros
veiksmo dalis,
kuriam/
kurioms
įgyvendinti
skelbiamas
kvietimas
Vietos plėtros
projektinių
pasiūlymų
atrankos
kriterijai
Vietos plėtros
projektų
vertinimo
ir
atrankos tvarka

2.1.1. Veiksmas: Socialinių ir kitų tikslinei grupei reikalingų paslaugų
prieinamumo didinimas, plėtojant tarpininkavimo, konsultavimo
paslaugas, ir savi pagalbos bei socialinių įgūdžių ugdymo praktikumų
organizavimas ir pravedimas pasitelkiant savanorius.

Pareiškėjai gali susipažinti su atrankos kriterijais ir balais svetainėje 2
PRIEDAS, ATRANKOS KRITERIJAI ir (arba) atvykę į Šilutės miesto
VVG „Pamario kraštas“ biurą adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė.
Pareiškėjai gali susipažinti su vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos
tvarka svetainėje VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS ir
(arba) atvykę į Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ biurą adresu
Lietuvininkų g. 17, Šilutė.
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4.

Reikalavimai
Tikslinės grupės*:
vietos plėtros 1. socialinę atskirtį patiriantys gyventojai;
projektams
2. darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų
priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir
savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.
Smulkesnė informacija apie tikslines grupes žr. PFSA1 (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944).
* Dalyvių skaičius (ne mažiau kaip) projekte nustatomas pagal formulę:
Dalyvių skaičius =

Bendra projekto vertė,Eur
2852,17 Eur

Tinkamos finansuoti išlaidos:
1) pagal išlaidų kategorijas:
7.3. išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“
[nekilnojamojo turto (patalpų) paprastojo remonto (t. y. nekilnojamojo
turto (patalpų) atnaujinimo, jo (jų) nerekonstruojant ar kapitališkai
neremontuojant) darbų išlaidos]: tinkamų finansuoti išlaidų suma gali
sudaryti iki 10 proc., t.y. 6560,00 Eur.
7.4. išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kt. turtas“ [projekto veikloms
vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės technikos, programinės įrangos ir
kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (įskaitant
jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės)
paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo
naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), su
šių veiklų vykdymu susijęs darbo užmokestis bei komandiruočių išlaidos]:
tinkamų finansuoti išlaidų suma gali sudaryti iki 30 proc., t.y. iki
19680,00 Eur.
7.5. išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“ visos išlaidos, nurodytos
PFSA 47 punkte, veiksmo tiesioginėms veikloms vykdyti: nuo 43 proc (kai
veiksmui numatomos išlaidos pagal 7.3.,7.4.,7.6., 7.7. kategorijas) iki 99
proc. (paliekant iki 1 proc. išlaidų informavimui apie projektą) tinkamų
finansuoti, t.y. nuo 28208,00 Eur iki 64944,00 Eur.
7.6. išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“: Informavimo apie
projektą išlaidos iki 3 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, t.y. iki 1968,00
Eur.
7.7. išlaidų kategorija „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal
vienodo dydžio normą“: Tinkamos finansuoti su administravimu susijusios
išlaidos iki 24 proc., t.y. iki 15744,00 Eur.
2)
Ir
kitos
išlaidos,
nurodytos
PFSA
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944)
Kiti reikalavimai:
1. Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 92,4 proc.
visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių
biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (Toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba)
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas
ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77.
1

3

5.

6.

7.

nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,6
proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva
ir savo lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei
reikalaujama, lėšų suma.
2. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui
skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti išlaidos turi būti
finansuojamos iš pareiškėjo lėšų.
3. Kai didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
neviršija 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų), projekto tinkamumo
finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi
pareiškėjo pateiktais duomenimis arba projekto biudžetu, gali nustatyti
projektui taikytinus fiksuotuosius įkainius ir (arba) fiksuotąsias sumas,
išskyrus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (finansų
ministro 2014-10-08 įsakymas Nr. 1K-316, nuoroda: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/hQZjFfLZp
T) 429 punkte numatytais atvejais.
4. Bendrieji ir prioritetiniai vietos plėtros projektinių pasiūlymų
atrankos kriterijai pateikiami Vietos plėtros strategijos „Asociacijos
Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros
strategija 2016-2023 m.“ vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir
atrankos vidaus tvarkos apraše (toliau – aprašas), patvirtintas Šilutės miesto
vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos 2020-03-04 posėdžio
protokolu Nr. VPP-2020-1;
Reikalavimai
Pareiškėjai: Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo
vietos plėtros vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje
projektinių
teritorijoje.
pasiūlymų
Partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo
pareiškėjams
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančiose
bei partneriams teritorijose.
Daugiau žr. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas vidaus
reikalų ministro 2018 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77. (toliau –
PFSA,
nuoroda:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944 )
II skyrius.
Pagal kvietimą Kvietimui numatytas finansavimas: 65 600,00 Eur:
projektams
Paramos lėšos iki 92,4 proc. – 60 614,40 Eur.
planuojamos
Pareiškėjo įnašas - nemažiau kaip 7,6 proc. – 4 985,60 Eur.
paramos lėšos Įnašas galimas ir savanorišku darbu.
Kartu su vietos
plėtros
projektiniu
pasiūlymu
privalomi
pateikti
dokumentai

Kartu su vietos plėtros projektiniu pasiūlymu pareiškėjas turi pateikti šiuos
priedus:
1. Pareiškėjo ir partnerių (jeigu projektinis pasiūlymas teikiamas su
partneriu) registracijos pažymėjimų kopijas.
2. Pareiškėjo sudarytos jungtinės veiklos sutarties (jei projektą numatyta
įgyvendinti kartu su partneriu (-iais), kurioje detalizuotas funkcijų ir išlaidų
pasiskirstymas, kopiją.
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8.

9.

10.

3. Užpildytą nevyriausybinės organizacijos deklaraciją (jei pareiškėjas ar
partneris yra nevyriausybinė organizacija). Deklaracijos forma pateikiama
PFSA 3 priede.
4. Pareiškėjo ir/ar partnerių darbuotojų, nurodytų atsakingais už projekto
veiklos vykdymą, sąrašą ir gyvenimo aprašymus. Jei asmuo, nurodytas
atsakingu už projekto veiklos vykdymą, nėra pareiškėjo ar partnerio
darbuotojas, papildomai pridedama šio asmens su pareiškėju ar partneriu
sudaryto ketinimų protokolo, kuriame numatyta, kad jei vietos plėtros
projektinis pasiūlymas bus atrinktas finansuoti ir vietos plėtros projektas
bus įgyvendinamas, asmuo bus įdarbintas ar/ir savanorystės pagrindais
dirbs projekte, kopija.
5. Ne mažiau kaip po 2 komercinius pasiūlymus, jeigu numatyta įsigyti
prekes, paslaugas ar darbus.
Vietos plėtros Projektiniai pasiūlymai (pasirašyti popieriniai dokumentai) turi būti
projektinių
atsiųsti VVG registruotu laišku, per kurjerį ar įteikti VVG asmeniškai
pasiūlymų
kvietime nurodytu VVG adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė.
pateikimo
Teikiamas Vietos plėtros projektinio pasiūlymo (su apraše nurodytais
būdas
priedais) originalas.
Paraiškos gali
būti teikiamos
nuo
Paraiškos gali
būti teikiamos
iki

11.

Susiję
dokumentai

12.

Informavimas,
konsultavimas

2020 m. kovo mėn. 23 d. 8.00 val.
2020 m. gegužės mėn. 25 d. 16.00 val.
Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu, su kokios
datos pašto žyma vietos plėtros projektinis pasiūlymas laikomas pateiktas
laiku.
1) Vietos plėtros strategijos „Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos
grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ vietos
plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas
su
8
priedais:
https://www.pamariokrastas.lt/kvietimai/kvietimudokumentai .
2) Vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma. 4 PRIEDAS, VIETOS
PLĖTROS PROJEKTINIO PASIŪLYMO FORMA
3) Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ PFSA VRM 2018
12
30
įsakymas
Nr.
1V-77:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
4) Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės VRM 2015
12 11 įsakymas Nr. 1V-992: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/a4af9c70a26f11e58fd1fc0b9bba68a7/XVoVHVAe
KX
5) Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės FM 2014 10 08
įsakymas Nr. 1K-316 https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/ICMIEeTde
y
6) Vietos plėtros strategija:
ASOCIACIJOS ŠILUTĖS MIESTO VVG "PAMARIO KRAŠTAS"
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 M. (NAUJOJI
REDAKCIJA 2020-02-17)
Pareiškėjai gali kreiptis, siekdami gauti informaciją, konsultacijas su
paskelbtu kvietimu susijusiais klausimais:
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13.

14.

Informacija
apie
planuojamus
mokymus
(informacinius
susitikimus)
Kita svarbi
informacija

Projekto vadovė:
Rimutė Pilipavičienė, +370 615 74500, silutesmiestovvg@gmail.com
Projekto finansininkė:
Justina Šiaudvytienė, +370 605 90987, silutesmiestovvg@gmail.com
Projekto administratorė:
Indrė Rimkienė, +370 621 41116, silutesmiestovvg@gmail.com
Planuojamos mokymų datos:
I mokymų ciklas 2020 m. balandžio 9 d., 15.00-17.00
II mokymų ciklas 2020 m. balandžio 23 d. , 15.00-17.00
Vieta: Lietuvininkų g. 17, Šilutė, Šilutės m. VVG „Pamario kraštas“.
Nuorodos į Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos
plėtros strategiją 2016 – 2023 m., su kvietimu susijusius dokumentus ir kita
informacija: www.pamariokrastas.lt (Šilutės miesto VVG) Šilutės miesto
vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ numato sudaryti rezervinį vietos
plėtros projektų sąrašą. Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai, kurių
įgyvendinimui lėšų nepakanka, bus įtraukiami į rezervinį sąrašą. Esant
sutaupymų, pritariant Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario
kraštas“ valdybai, vietos plėtros projektiniai pasiūlymai iš rezervinio sąrašo
eilės tvarka gali būti perkeliami į siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų
sąrašą.

________________________________________

