
 

 

PATVIRTINTA 

Tauragės regiono plėtros tarybos 

2011 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 51/9VL-14 

 

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS 

BIUDŢETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 

PATEIKIMO TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBAI, PROJEKTINIŲ 

PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMO REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO 

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TAURAGĖS APSKRITIES SKYRIUJE, 

REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO IR TVIRTINIMO TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuotinų projektinių pasiūlymų pateikimo Tauragės regiono plėtros tarybai, projektinių 

pasiūlymų apibendrinimo Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Tauragės apskrities skyriuje, regiono projektų sąrašų sudarymo ir tvirtinimo 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 6 punktu, 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. 114-4637), Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 

1443 (Žin., 2008 , Nr. 4-132), Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu (toliau – Regionų projektų atrankos 

aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 

(Žin., 2008, Nr. 48-1778) bei Regionų projektų atrankos aprašo pakeitimu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 112 (Žin., 2009, Nr. 22-853). 

2. Tvarka nustato kvietimų teikti Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinus projektinius pasiūlymus (toliau – projektiniai 

pasiūlymai) Tauragės regiono plėtros tarybai (toliau – Regiono plėtros taryba), projektinių 

pasiūlymų pateikimo Regiono plėtros tarybai, projektinių pasiūlymų apibendrinimo ir regiono 

projektų sąrašų projektų parengimo Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos Tauragės apskrities skyriuje bei regiono projektų sąrašų sudarymo ir tvirtinimo tvarką. 

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

Projektinio pasiūlymo teikėjas – savivaldybės institucija (savivaldybės administracijos 

direktorius ar savivaldybės taryba), teikianti projektinį pasiūlymą Regiono plėtros tarybai. 
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Pareiškėjas – juridinis asmuo, numatantis teikti paraišką gauti paramą iš Europos Sąjungos 

fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir atitinkantis konkrečios veiksmų programos 

prioriteto įgyvendinimo priemonės Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus. 

Regiono projektų atrankos kriterijai – Regiono plėtros tarybos patvirtinti kriterijai, 

kuriais vadovaudamasi Regiono plėtros taryba: atrenka regiono projektus, kuriuos siūlo finansuoti 

iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų; sudaro ir tvirtina regiono projektų 

sąrašus, taip pat rezervinių regiono projektų sąrašus, kai lieka neišnaudotas paramos regionui 

limitas kiekvienai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami 

regionų projektai. 

Regiono projektų sąrašas – Regiono plėtros tarybos sudarytas ir patvirtintas regiono 

projektų sąrašas 2007-2010 metų, 2011-2013 metų arba 2007-2013 metų laikotarpiui kiekvienai 

veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei (pagal kurią planuojami regionų projektai), 

parengtas vadovaujantis veiksmų programomis, jų priedais, Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklėmis ir ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už 

bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo 

priemones, pagal kurias planuojami regionų projektai, nustatytomis sąlygomis, patvirtintomis 

projektų finansavimo sąlygų apraše, taip pat regiono projektų atrankos kriterijais. 

Rezervinių regiono projektų sąrašas – vadovaujantis veiksmų programomis, jų priedais, 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis ir ministerijos ir (ar) kitos valstybės 

institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio 

sektorius, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regionų 

projektai, nustatytomis sąlygomis, patvirtintomis projektų finansavimo sąlygų apraše, taip pat 

regiono projektų atrankos kriterijais, regiono plėtros tarybos sudarytas ir patvirtintas regiono 

projektų, nepatekusių į regiono projektų sąrašą dėl išnaudoto paramos regionui limito, sąrašas 2007-

2010 metų, 2011-2013 metų arba 2007-2013 metų laikotarpiui kiekvienai veiksmų programos 

prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regionų projektai. 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyrius 

(toliau – Skyrius) atlieka  Tauragės regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas.  

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 veiksmų programas, 

taisyklėse, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos apraše 

vartojamas sąvokas. 
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II. KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

4. Kvietimą teikti projektinius pasiūlymus kiekvienai veiksmų programos prioriteto 

įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regionų projektai, Regiono plėtros tarybos vardu 

skelbia Skyrius. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas nuo tos dienos, kai atitinkamai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei 

atsakinga ministerija ir (ar) kita valstybės institucija patvirtina ir leidinyje „Valstybės žinios“ 

paskelbia Projektų finansavimo sąlygų aprašą. 

5. Kvietime teikti projektinius pasiūlymus turi būti nurodyta: 

5.1. kvietimo teikti projektinius pasiūlymus pavadinimas, numeris ir data; 

5.2. veiksmų programos, prioriteto, įgyvendinimo priemonės pavadinimas; 

5.3. galimi pareiškėjai / partneriai (jeigu taikoma); 

5.4. remiamos veiklos; 

5.5. Stebėsenos komiteto patvirtinti bendrieji ir specialieji projektų atrankos kriterijai; 

5.6. Regiono plėtros tarybos patvirtinti atrankos kriterijai, taikomi regiono lygiu; 

5.7. galutinis projektinių pasiūlymų pateikimo terminas; 

5.8. informacija, kur galima gauti Tvarkos 5.2-5.6 punktuose nurodytus dokumentus; 

5.9. adresas, kur pateikti projektinius pasiūlymus, kontaktai dėl papildomos informacijos, 

kita informacija. 

6. Kvietimą pasirašo Regiono plėtros tarybos pirmininkas (jam nesant – pirmininko 

pavaduotojas) arba jo įgaliotas asmuo. 

7. Kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Skyrius apskrities savivaldybių 

administracijoms išsiunčia paštu ir faksu, taip pat paskelbia Regioninės plėtros departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje, adresas: www.vrm.lt/nrp).  

Projektinių pasiūlymų teikėjai, gavę kvietimus teikti projektinius pasiūlymus pagal 

konkrečią veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę, skirtą regionų projektams 

įgyvendinti, informuoja pagal šią priemonę galimus pareiškėjus apie galimybę teikti Regiono 

plėtros tarybai projektinius pasiūlymus. 

8. Kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodytas projektinių pasiūlymų pateikimo 

terminas turi būti ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų nuo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus 

išsiuntimo dienos. Regiono plėtros tarybos sprendimu gali būti nustatytas trumpesnis projektinių 

pasiūlymų pateikimo terminas. 

9. Regiono plėtros tarybos sprendimu gali būti pratęstas nepasibaigęs kvietime teikti 

projektinius pasiūlymus nurodytas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas arba skelbiamas 

pakartotinis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus. 

http://www.vrm.lt/nrp
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10. Kvietimo teikti projektinius pasiūlymus pakeitimai ir (ar) patikslinimai skelbiami 

Tvarkos 7 punkte nustatyta tvarka.  

11. Projektiniai pasiūlymai teikiami pagal Regionų projektų atrankos aprašo priede 

nustatytą formą (toliau – projektinio pasiūlymo forma). Pareiškėjai turi tiksliai laikytis projektinio 

pasiūlymo formos, tvarkingai užpildyti kiekvieną teikiamo projektinio pasiūlymo dalį. Projektinis 

pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, kompiuteriu. Ne pagal projektinio pasiūlymo formą, 

ne lietuvių kalba ar ranka užpildyti projektiniai pasiūlymai pripažįstami pateiktais netinkamai. 

12. Projektiniai pasiūlymai turi atitikti atitinkamą veiksmų programą, jos priedą, 

projektų atrankos kriterijus, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, pagal kompetenciją 

atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, patvirtintą projektų 

finansavimo sąlygų aprašą atitinkamai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei. 

13. Regiono plėtros tarybai teikiamas vienas originalus projektinio pasiūlymo 

egzempliorius, ant kurio turi būti nurodyta „ORIGINALAS“, viena jo kopija, ant kurios turi būti 

nurodyta „KOPIJA“, taip pat pateikiama projektinio pasiūlymo versija elektroninėje laikmenoje 

.pdf formatu – jie turi būti identiški. Kiekvienas projektinio pasiūlymo originalo lapas turi būti 

patvirtintas pareiškėjo įgalioto atstovo parašu. Jei projektas numatomas įgyvendinti su partneriu 

(partneriais), pateikiamas dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo ir partnerio sutarimą kartu 

įgyvendinti projektą. Jeigu projektinio pasiūlymo teikėjas ir projekto pareiškėjas skirtingi juridiniai 

asmenys, projektinio pasiūlymo formą pasirašo projektinio pasiūlymo teikėjo vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo ir pareiškėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo. 

14. Visi projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti Regioninės plėtros departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriui, Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė) 

užklijuotame ir antspauduotame voke vienu iš trijų nurodytų būdų: 

14.1. atsiųsti registruotu laišku; 

14.2. pristatyti per pašto kurjerį; 

14.3. pristatyti tiesiogiai. 

Kitais būdais (pavyzdžiui, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pristatyti 

projektiniai pasiūlymai pripažįstami pateiktais netinkamai.  

15. Projektiniai pasiūlymai, Skyriuje gauti pasibaigus kvietime teikti projektinius 

pasiūlymus nurodytam terminui, pripažįstami pateiktais netinkamai. Jie registruojami nustatyta 

tvarka. 

16. Projektinio pasiūlymo teikėjas projektinį pasiūlymą ar kelis projektinius pasiūlymus 

vienai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei teikia kartu su projektinio pasiūlymo 

teikėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytu laisvos formos lydinčiuoju raštu, kuriame nurodo: 

16.1. kvietimo teikti projektinius pasiūlymus pavadinimą; 
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16.2. projektinių pasiūlymų prioritetinę eilę, jeigu projektinio pasiūlymo teikėjas vienai 

veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei teikia daugiau negu vieną projektinį 

pasiūlymą; 

16.3. garantuoja, kad teikiamuose projektiniuose pasiūlymuose numatytos įgyvendinti 

veiklos, kurioms prašoma parama iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, 

skirtų Tauragės regionui 2007-2013 m. nebuvo ir nėra finansuojamos iš kitų šaltinių. Taip pat, kad 

projektiniame pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga; 

16.4. kitą kvietime teikti projektinius pasiūlymus prašomą pateikti informaciją. 

17. Informaciją apie visus (taip pat ir netinkamus) regiono plėtros tarybai pateiktus 

projektinius pasiūlymus kiekvienai veiksmų programos įgyvendinimo priemonei.  Skyrius ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas nuo projektinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos apskrities 

savivaldybių administracijoms išsiunčia elektroniniu paštu ir faksu,  Regiono plėtros tarybos 

nariams ir socialiniams ir ekonominiams partneriams išsiunčia elektroniniu paštu, taip pat paskelbia 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje, adresas: 

www.vrm.lt/nrp), nurodydamas kiekvieno regiono plėtros tarybai pateikto projektinio pasiūlymo 

registracijos  Skyriuje datą, projektinio pasiūlymo atitikimą Tvarkos 11, 13-15 dalių nustatytiems 

reikalavimams, projektinio pasiūlymo teikėjo pavadinimą, pareiškėjo pavadinimą, projekto 

pavadinimą, projekto tikslą ir numatomus rezultatus, bendrą projekto vertę, prašomos pagalbos (ES 

fondų lėšų) sumą, kitų finansavimo šaltinių sumą, taip pat bendrą registruotų projektinių pasiūlymų 

skaičių ir bendrą prašomos pagalbos sumą. 

18. Projektinio pasiūlymo teikėjas ar pareiškėjas turi teisę Regiono plėtros tarybai 

pateiktą projektinį pasiūlymą atšaukti. Apie tai jis turi raštu pranešti Skyriui ne vėliau kaip iki 

projektinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

III.PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TINKAMUMO (RIZIKOS) ĮVERTINIMAS 

19. Skyrius ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projektinių pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos patikrina, ar projektiniai pasiūlymai, kurie Regiono plėtros tarybai buvo pateikti, 

yra galimai tinkami, t. y. ar: 

19.1. projektinio pasiūlymo dokumentai pateikti pagal projektinio pasiūlymo 

administracinės atitikties vertinimo lentelėje (1 priedas) nurodytus kriterijus. 

19.2. projektinis pasiūlymas atitinka nustatytus reikalavimus pagal projektinio pasiūlymo 

tinkamumo finansuoti vertinimo lentelėje (2 priedas) nurodytus kriterijus. 

20. Regiono plėtros tarybos sprendimu gali būti nustatytas trumpesnis projektinių 

pasiūlymų tikrinimo terminas. 

http://www.vrm.lt/nrp
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21. Projektiniai pasiūlymai, atitinkantys Tvarkos 19 punkte nustatytas sąlygas, 

pripažįstami tinkamais projektiniais pasiūlymais. 

22. Jeigu Skyriui kyla abejonių dėl projektinio pasiūlymo atitikimo Tvarkos 19.2 punkte 

nustatytoms sąlygoms arba dėl projektinio pasiūlymo užpildymo tinkamumo ir/ar aiškumo, jis apie 

tai elektroniniu paštu ir faksu informuoja projektinio pasiūlymo teikėją, nurodydamas keliantį 

abejonių neatitikimą, netinkamumą ar neaiškumą ir nustatydamas ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų 

nuo fakso išsiuntimo dienos terminą patikslintam projektiniam pasiūlymui pateikti. Skyriaus 

nustatytu laiku pateiktas patikslintas projektinis pasiūlymas pripažįstamas pateiktu tinkamai. 

23. Jeigu projektinio pasiūlymo teikėjas per Skyriaus  nustatytą terminą jokios nuomonės 

nepareiškia, pripažintina, kad projektinis pasiūlymas yra rizikingas. Skyrius apie tai raštu 

informuoja  projektinio pasiūlymo teikėją, nurodydamas projektinio pasiūlymo rizikas. Rizikingi 

projektiniai pasiūlymai ir jų identifikuotos rizikos įvardijami aiškinamajame rašte, kuriame 

pateikiamas regiono projektų sąrašo projekto sudarymo pagrindimas (Tvarkos 26 p.).  

IV. REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PROJEKTO PARENGIMAS IR DERINIMAS 

24. Skyrius, atlikęs projektinių pasiūlymų tinkamumo (rizikos) įvertinimą, ne vėliau kaip 

per 5 darbo dienas projektinius pasiūlymus įvertina pagal Regiono plėtros tarybos patvirtintus 

projektų atrankos kriterijus (jeigu taikoma) ir kiekvienai veiksmų programos prioriteto 

įgyvendinimo priemonei parengia visų tinkamų ir rizikingų regiono projektų sąrašo ir rezervinių 

regiono projektų sąrašo, kai toks būtinas, projektą (toliau – sąrašo projektas) bei laisvos formos 

sąrašo projekto aiškinamąjį raštą (toliau – aiškinamasis raštas). 

25. Sąrašo projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse 

regiono projektų sąrašams keliamus reikalavimus (3 priedas). 

26. Aiškinamajame rašte pateikiamas regiono projektų sąrašo projekto sudarymo 

pagrindimas, taip pat aiškinamajame rašte įvardijami rizikingi projektiniai pasiūlymai ir jų 

identifikuotos rizikos. 

27. Sąrašo projektas per 15 kalendorinių dienų nuo jo sudarymo aptariamas Darbo 

grupės, kuri sudaroma Regiono plėtros tarybos sprendimu iš Skyriaus, Tauragės regiono 

savivaldybių administracijų (toliau – savivaldybių administracijos) specialistų ir socialinių ir 

ekonominių partnerių regiono projektų sąrašo projektui rengti, pasitarime. Pasitarimas 

protokoluojamas. 

28. Sąrašo projektą, aiškinamąjį raštą ir Darbo grupės protokolą Skyrius apskrities 

savivaldybių administracijoms išsiunčia elektroniniu paštu ir faksu, paskelbia Regioninės plėtros 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje, adresas: www.vrm.lt/nrp), ir 

teikia svarstyti Regiono plėtros tarybai. 

http://www.vrm.lt/nrp
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V. REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMAS IR KEITIMAS 

29. Regiono projektų sąrašą ir rezervinį projektų sąrašą Regiono plėtros taryba tvirtina 

Regionų projektų atrankos apraše ir Regiono plėtros tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka. 

Atsižvelgiant į projektiniame pasiūlyme nurodytą numatomą paraiškos dėl projekto finansavimo 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą, projektai regiono projektų sąraše išdėstomi 

eiliškumo tvarka – nuo anksčiausio teikimo termino iki vėliausio. 

30. Patvirtintą regiono projektų sąrašą Skyrius skelbia Regioninės plėtros departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje (adresas www.vrm.lt/nrp), ir nedelsdamas 

raštu pateikia Vidaus reikalų ministerijai, atsakingai ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai ir 

įgyvendinančiajai institucijai. 

31. Regiono projektų ir rezervinių regiono projektų sąrašus Regiono plėtros taryba gali 

keisti Regionų projektų atrankos apraše nustatyta tvarka. 

VI. REGIONO PROJEKTŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŢIŪRA 

32. Regiono projektų rengimo ir įgyvendinimo priežiūrą vykdo Skyrius, rinkdamas ir 

Regiono plėtros tarybai kartą per ketvirtį teikdamas informaciją apie regiono projektų, kurie įtraukti 

į Regiono plėtros tarybos patvirtintą regiono projektų sąrašą, rengimo ir įgyvendinimo eigą. 

33. Projektinio pasiūlymo teikėjas turi užtikrinti, kad Skyriui būtų raštu pranešama: 

33.1. apie visus galimus nukrypimus nuo regiono projektų sąraše nurodytos informacijos 

apie projektą, paaiškėjusius rengiant paraišką dėl projekto finansavimo (pvz., dėl projekto 

pavadinimo, pareiškėjo, projekto pagrindinio tikslo, preliminarios ES fondų lėšų sumos, projekto 

veiklų įgyvendinimo pradžios ir preliminarios projekto veiklų įgyvendinimo trukmės, paraiškos dėl 

projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai termino ir kt.). Projektinio pasiūlymo 

teikėjas ar pareiškėjas apie tai Skyrių informuoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, 

kada paaiškėja aplinkybės, galinčios lemti nukrypimų nuo regiono projektų sąraše nurodytos 

informacijos apie projektą atsiradimą. 

33.2. apie tai, kad: 1) pareiškėjas pateikė paraišką įgyvendinančiajai institucijai dėl 

projekto finansavimo, 2) paraiškos dėl projekto finansavimo vertinimo metu įgyvendinančioji 

institucija priėmė sprendimą atmesti paraišką arba skirti projektui finansavimą, 3) pasirašius 

projekto finansavimo ir administravimo sutartį paaiškėjo, kad projekto biudžetas skirtingas nei yra 

patvirtintas regiono projektinių pasiūlymų sąraše, 4) ministerija ir (ar) kita institucija priėmė 

sprendimą dėl projekto finansavimo pripažinimo netekus galios ar nutraukė projekto finansavimo ir 

administravimo sutartį, 5) sumažėjo savivaldybės projekto finansavimas kitais Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklėse numatytais atvejais, 6) pareiškėjas atsisakė teikti paraišką. 

http://www.vrm.lt/nrp
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Projektinio pasiūlymo teikėjas ar pareiškėjas apie tai Skyrių informuoja ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo šių aplinkybių sužinojimo dienos. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

34. Regiono plėtros taryba Tvarką gali keisti, papildyti Regiono plėtros tarybos darbo 

reglamente nustatyta tvarka. 

35. Skyrius užtikrina, kad visų su regiono projektų sąrašų projektų ir rezervinių regiono 

projektų sąrašų projektų parengimu, derinimu, šių sąrašų tvirtinimu bei regiono projektų rengimo ir 

įgyvendinimo priežiūra susijusių dokumentų saugojimas būtų organizuojamas, vadovaujantis 

dokumentų saugojimą reglamentuojančiais teisės aktais. 


